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Trzeba być razem!  
Samotni mają gorzej
Po przejściu na 
emeryturę wielu 
seniorów nie wie, co 
z sobą zrobić, czują 
się zagubieni. To, co 
było sensem życia, 
staje się nieistotne. 
Śmierć osób najbliż-
szych czy rozstanie 
sprawiają, że proble-
my, które rozwiązy-
waliśmy praktycznie 
od ręki, stają się 
przeszkodą nie do 
pokonania. 
O samotności i umie-
jętności radzenia 
sobie w chwilach 
trudnych z Dorotą 
Zawadzką – psy-
chologiem, autorką 
programów radio-
wych i telewizyjnych 
oraz wykładowcą 
akademickim psy-
chologii rozwojowej 
rozmawiał Andrzej 
Wiśniewski.

Andrzej Wiśniewski: 
W jaki sposób seniorzy 
powinni zadbać o swo-
ją kondycję psychicz-
ną? Jakie mogą za-
stosować metody, aby 
pomóc sobie samym?

Dorota Zawadzka: 
Oczywiście nie ma recep-
ty na szczęście. Ale jest 
wiele możliwości, by uniknąć 
samotności i odizolowania. 
Przede wszystkim senio-
rzy nie powinni dać się 
zepchnąć na margines! 
Powinni się jednoczyć, 
starać się brać czynny udział 
w zajęciach organizowanych 
dla nich. Warto zaglądać 
do klubów seniora, uniwer-
sytetów trzeciego wieku. 
Byłoby dobrze, gdyby 
odwiedzali placówki kultury, 
gdyż w każdym mieście, 
miasteczku, czy też gminie 
powinny istnieć programy 
wsparcia dla seniorów. 
Korzystając z tych propozy-
cji, można się realizować, 

wrócić do lat młodości, 
przypomnieć sobie swoje 
umiejętności i zamiłowa-
nia, na które wcześniej nie 
mieliśmy czasu. Pamiętajmy, 
trzeba być razem! Samotna 
osoba zawsze ma gorzej.

Dostrzegam, że senio-
rzy unikają kontaktu 
z młodymi ludźmi. Czy 
takie postępowanie 
jest słuszne?

Namawiam gorąco do tego, 
by nie zamykać się na mło-
dych. Nie bać się otwartości, 
nie bać się tego, że świat się 
zmienia i tego, że nowoczes-
ne technologie napierają 
drzwiami i oknami. Starsi 
powinni umieć sobie z tym 

poradzić i czerpać korzyści 
z udogodnień. Młodzi ludzie 
mogą pomóc w opanowaniu 
i oswojeniu tej nowej wiedzy. 
Warto z wnukami, czy też 
młodszymi znajomymi, 
pośmiać się z filmików na 
Facebooku, obejrzeć cieka-
wy webinar czy transmisję 
online. Od młodych można 
się wiele nauczyć. Zamyka-
nie się na młodość powodu-
je zgorzknienie, zawężanie 
horyzontów intelektualnych, 
popadanie w hipochondrię. 
Jeżeli  jesteśmy w towa-
rzystwie młodych ludzi, nie 
należy bać się mówić: „nie 
rozumiem, nie słyszę, wy-
tłumacz mi to jeszcze raz”. 
Przez taki sposób komuni-
kowania się, my będziemy 

Dorota Zawadzka Superniania Psycholog
www.youtube.com/c/DorotaZawadzkaSupernianiaPsycholog

REKLAMA
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Na podstawie rekomenda-
cji Rady Medycznej 24 wrześ-
nia br. ruszyło wystawianie 
e-skierowań do szczepienia 
dawką przypominającą dla 
wszystkich osób powyżej 50 
r.ż. E-skierowanie powinno 
pojawić się automatycznie 
na koncie pacjenta: decy-
duje o tym numer PESEL 
oraz data przyjęcia drugiej 
dawki szczepionki (pierw-
szej w przypadku preparatu 
Johnson & Johnson), czyli 

pełnego zaszczepienia, od 
którego musi minąć 6 mie-
sięcy. Jeżeli z jakichś przy-
czyn skierowanie nie pojawi 
się automatycznie, wysta-
wi je również lekarz POZ. 
Wszyscy seniorzy otrzymają 
szczepionkę Comirnaty Pfi-
zer-BioNTech, niezależnie od 
rodzaju szczepionki zastoso-
wanej podczas szczepienia 
I i II dawką.

Trzecia dawka ma za za-
danie utrwalić i przedłużyć 
ochronę, którą uzyskaliśmy 
po szczepieniu. To znana 
i powszechnie stosowana 
procedura w przypadku wie-
lu szczepień.

Trzecią dawkę mogą przy-
jąć także osoby z obniżoną 
odpornością. Możliwość taką 
uruchomiono już 1 września 
br.

Trzecia dawka
szczepionki przeciw
COVID-19  
dla osób 50+
Rozpoczęła się 
rejestracja na 
szczepienia przeciw 
COVID-19 trzecią 
dawką przypomina-
jącą dla osób 50+.

zrozumiali dla młodych 
i odwrotnie.

Czy senior powinien 
chwalić się swoimi 
umiejętnościami i do-
świadczeniem? 

Jak najbardziej trzeba się 
chwalić swoimi umiejętnoś-
ciami i możliwościami, a po-
padanie w przesadną skrom-
ność może doprowadzić do 
nabawienia się kompleksów 
i obniżyć naszą samooce-
nę. Przecież w przeszłości 
wielu seniorów zajmowało 
odpowiedzialne stanowiska, 
pracowało w  miejscach, 
o których młodzi mogą tylko 
pomarzyć. Dzisiejsi seniorzy 
byli pilotami odrzutowców, 
lekarzami, naukowcami czy 
też fachowcami wysokiej 
klasy. Jeżeli jeszcze do tego 
potrafimy swoje umiejętno-
ści zaprezentować młodym 
i pokazać, jak można dziś 
wykorzystać je w praktyce, 
poczujemy się dowartoś-
ciowani, co jest niezwykle 
ważne, szczególnie w przy-
padku osób samotnych. 
Poprzez takie postępowanie, 
w oczach młodych ludzi, 
seniorzy mogą stać się 
bohaterami, z których warto 
brać przykład. Pamiętajmy, 
seniorzy są mądrzejsi, gdyż 
mają doświadczenie, a o taki 
kapitał walczy się latami. 
Chcę zwrócić uwagę na to, 
że seniorzy powinni wycho-
dzić do młodych z inicja-
tywami, mówić wprost, co 
nas interesuje i co możemy 
wspólnie zrobić.

Senior a rodzina. 
Często te relacje są 
zaburzone z winy obu 
stron. Jak sobie z tym 
radzić?

Musimy wyzbyć się ocze-
kiwań, przestać operować 

sloganem „wychowałem/am 
Ciebie, a tu taka niewdzięcz-
ność z twojej strony”. Trzeba 
przestać utwierdzać się 
w przekonaniu, że dzieci 
same do nas przybiegną. 
Pamiętajmy, że one tak-
że mają swoje problemy, 
pracują, mają własne dzieci 
i nie zawsze mogą stawić się 
u mamy czy taty na każde 
wezwanie. Nie czekajmy 
z wyciągniętą dłonią i nie 
prośmy o łaskę. Ustalmy za-
sady, jak i kiedy dzieci mogą 
pomóc i jakie mamy wobec 
nich oczekiwania. Bądźmy 
też wyrozumiali. Warto zapy-
tać, jak my możecie pomóc 
dzieciom. One też tego 
potrzebują.

I chyba  kwestia naj-
ważniejsza – śmierć 
osoby najbliższej, 
żałoba?

Żałoba to bardzo złożona 
sytuacja, podzielona na kilka 
etapów. Każdy żałobę, jak 
i poszczególne jej etapy, 
przeżywa indywidualnie 
i nie ma na to określone-
go limitu. Tyle ile czasu 
potrzebuje dana osoba, tyle 
trwa żałoba. Kluczowe jest 
to, aby żałobę przeżyć, bo 
bez tego cierpienie może 
pozostawić nieodwracalne 
skutki w naszej psychice. 
Bardzo ważne w tym okresie 
jest wsparcie bliskich. Se-
niorze, jeżeli zostałeś sam, 
nie bój się prosić o pomoc! 
Dzieciom trzeba powiedzieć 
wprost, nie mogę być sam 
czy też sama, pomóżcie 
mi. Poproście też swoich 
najbliższych, by dali wam 
możliwość przeżycia żałoby 
na swój sposób.

Dziękuję za rozmowę
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Emerytura bez podatku  
ale z wyższą składką zdrowotną
Zaledwie kilka dni 
temu rząd zaakcepto-
wał ostateczną wersję 
Polskiego Ładu, która 
zgodnie z zapowie-
dziami premiera, 
ma być początkiem 
historycznych zmian 
podatkowych. Dziś 
już jednak wiadomo, 
że emeryturom bez 
podatku będą towa-
rzyszyć także nowe, 
zwiększone składki 
zdrowotne. Co jesz-
cze warto wiedzieć 
o czekających nas 
zmianach?

Emerytura bez po-
datku – nadchodzące 
zmiany

Zgodnie z ostatecznie zaak-
ceptowanymi zmianami, pol-
ski rząd zwiększył wysokość 
kwoty wolnej od podatku – 
do 30 000 zł. Zgodnie z zapo-
wiedziami na zmianach tych 
skorzysta nawet do 90% 
emerytów i rencistów. Co 
więcej – w świetle nowych 
przepisów nawet do 65% 
wszystkich z nich nie będzie 
musiało zapłacić podatku. 
Tym samym skorzysta na 
tym, nawet 8 milionów osób. 
Zgodnie z zatwierdzonym 
projektem – w przypadku 
świadczeń do 2 500 zł brutto 
miesięcznie nie trzeba bę-
dzie odprowadzać podatku 
dochodowego. Niestety brak 
jednego podatku rządzący 

zrekompensują sobie nowym 
obciążeniem. Z początkiem 
stycznia wzrośnie bowiem 
wysokość składki zdrowot-
nej, i to aż do 9%. Przez to 
emeryci i renciści będą mu-
sieli płacić nawet 6 razy wię-
cej niż dotychczas.

Kto skorzysta ze 
zmian?

Wprowadzona w ramach Pol-
skiego Ładu emerytura bez 
podatku będzie dotyczyć 
wszystkich, których emery-
tura lub renta nie przekra-
cza kwoty 30 000 zł rocznie. 
W praktyce więc skorzysta-
ją na niej najbardziej oso-
by otrzymujące najniższe 
świadczenia. Osoby, które 
co miesiąc będą otrzymy-
wać nie więcej niż 2 500 zł 
brutto, zostaną zwolnione 
z obowiązku odprowadzania 
podatku. Tym samym będą 
mogły go one zachować dla 
siebie. W stosunku całego 
roku przy świadczeniu w wy-
sokości 2 500 zł będzie więc 
można zaoszczędzić nawet 
do 2 250 zł. To niemalże tyle, 
co kolejna emerytura lub 
renta. Niestety jednak naj-
prawdopodobniej nie odczu-
ją oni tych zmian, ponieważ 
wzrośnie wysokość składki 
zdrowotnej.

Od kiedy wejdzie eme-
rytura bez podatku?

Nowe zmiany w przepisach 
zostały zaakceptowane przez 
Radę Ministrów we wrześniu 
2021 r. Zgodnie z zapowie-
dziami nowe przepisy wejdą 
jednak w życie wraz z dn. 
1 stycznia 2022 r. Oznacza 
to, że nowe, powiększone 
o kwotę podatku dochodo-
wego emerytury i renty otrzy-
mamy już w styczniu 2022 r. 

Na tym jednak niestety nie 
koniec zmian. Z dn. 1 stycz-
nia 2022 r. wejdzie w życie 
również nowa składka zdro-
wotna.

Nowa, wyższa składka 
zdrowotna

Wraz z początkiem nowego 
roku pojawi się niestety rów-
nież kilka podwyżek. Jedna 
z nich dotyczy wysokości 
składki zdrowotnej. Polscy 
renciści i emeryci będą mu-
sieli zapłacić tyle samo, co 
każdy pracownik na etacie 
– 9%. W przypadku senio-
rów i rencistów rząd zrezyg-
nował z przyznania obniżki, 
tak jak miało to miejsce m.in. 
w przypadku przedsiębior-
ców. W efekcie wprowadzo-
nych zmian od nowego roku 
emeryci zamiast 17% PIT 
zapłacą 9% składki zdro-
wotnej. W ostatecznym roz-
rachunku osoby, które nie 
otrzymują więcej niż 2 500 
zł miesięcznie, zyskają. Nie-
stety zmiany te nie będą tak 
spektakularne, jak wynika to 
z zapowiedzi premiera i Rady 
Ministrów. Ile więc w rzeczy-
wistości zyskają osoby ko-
rzystające z tych świadczeń?

Emerytura bez po-
datku – ile więcej do 
emerytury?

Zgodnie z wprowadzonymi 
od stycznia zmianami w prze-
pisach, na otrzymywanie 
świadczeń bez konieczno-
ści odprowadzania podatku 
dochodowego mogą liczyć 
wszyscy, którzy otrzymują 
nie więcej niż 5 000 zł brutto. 
W praktyce więc osoby, które 
z tego tytułu dostają do 2 500 
zł brutto miesięcznie, w sto-
sunku roku zaoszczędzą na-
wet do 2 200 zł. W połącze-

niu z innymi świadczeniami 
– w tym po waloryzacji i do-
liczeniu "trzynastki", osoby te 
dostaną nawet do 4 000 zł. 
W 2022 nie przewidziano wy-
płaty tzw. “czternastki”.

Niestety jednak nie wszy-
scy mogą liczyć na tak wiele. 
Niemalże o tysiąc zł. mniej 
zyskają osoby, których eme-
rytura czy renta wynosi po-
między 1 800 a 2 000 zł brut-
to. Ich świadczenie wzrośnie 
o 130 zł miesięcznie, co 
w skali całego roku daje kwo-
tę około 1 600 zł.

Kto straci na nowych 
przepisach?

Na końcu warto również 
wspomnieć o tych, którzy 
stracą na wprowadzonych 
od nowego roku zmianach. 
Emerytura bez podatku do-
tyczy bowiem tylko tych, któ-
rych miesięczne świadczenie 
nie przekracza 2 090 zł na 
rękę. W praktyce więc stracą 
ci, którzy wypracowali sobie 
emeryturę powyżej 5 000 zł 
brutto. Najwięcej więc stracą 
osoby, które wypracowały 
sobie emeryturę o wysokości 
10 000 zł brutto miesięcznie. 
W skali całego roku mogą 
one bowiem stracić nawet 
do 4 000 zł. Mowa głównie 
o osobach, które znalazły 
zatrudnienie w energety-
ce i górnictwie, zwłaszcza 
jeżeli kontynuowali swoją 
karierę już po osiągnięciu 
wieku emerytalnego. Nie 
da się więc nie zauważyć, 
że w świetle noworocznych 
zmian w przepisach, można 
się zniechęcić do dłuższego 
pozostania na rynku pracy.

Brutto dziś Netto dziś Polski Ład netto po uwzględnieniu  
9 proc. Składki zdrowotnej  Różnica miesięczne

1 000 zł 864 zł 910 zł 46 zł

1 500 zł 1 273 zł 1 365 zł 92 zł

2 000 zł 1 681 zł 1 820 zł 139 zł

2 500 zł 2 090 zł 2 275 zł 185 zł

3 000 zł 2 499 zł 2 645 zł 146 zł

3 500 zł 2 908 zł 3 015 zł 107 zł

4 000 zł 3 316 zł 3 385 zł 69 zł

4 500 zł 3 725 zł 3 755 zł 30 zł

5 000 zł 4 134 zł 4 125 zł – 9 zł
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Ruszyła pierwsza edy-
cja plebiscytu „Flexi 
na XXI wiek”, który 
powstał z inicjatywy 
serwisu interneto-
wego Flexi.pl. Portal 
ten od lat zajmuje się 
wspieraniem senio-
rów w kontynuowaniu 
kariery zawodowej. 
Ruszyły zapisy, 
w których będą mogli 
wziąć udział wszystkie 
osoby po 50 r.ż., które 
w dalszym ciągu są 
aktywne zawodowo. 
Poniżej zamieszczamy 
harmonogram plebis-
cytu oraz wyjaśniamy, 
czemu ma służyć ta 
niezwykła inicjatywa!

Flexi na XXI wiek 
otwórz się na nowe możliwości

Plebiscyt dla 
aktywnych seniorów

Bądź flexi I przełam 
bariery

Z każdym kolejnym rokiem 
w Polsce przybywa eme-
rytów – zgodnie z danymi 
GUS–u tylko w tym roku licz-
ba emerytów zwiększyła się 
o niemalże 180 tys. w stosun-
ku do poprzedniego roku! Nie 
każdy emeryt rezygnuje jed-
nak z kontynuowania swojej 
kariery zawodowej. Z danych 
GUS–u wynika, że tylko na 
przestrzeni ostatnich 10 lat 
liczba aktywnych zawodowo 
emerytów zwiększyła się aż 
o 43%. Stąd tez pomysł na 
stworzenie plebiscytu Flexi 
na XXI wiek. Organizatorzy 
konkursu – serwis internetowy 
Flexi.pl chce bowiem zachę-
cić osoby powyżej 50 r.ż. do 
tego, by nie rezygnowały one 
ze swojej kariery zawodowej. 
Celem konkursu jest zerwanie 
z krzywdzącym stereotypem 
seniora niezdolnego do pracy 

oraz samorealizacji. Jak wspo-
minają również organizatorzy 
konkursu – tym samym chcą 
oni zachęcić pozostałych se-
niorów do przełamania barier 
technologicznych, kulturo-
wych oraz społecznych, które 
przyczyniają się do wycofania 
seniorów z życia zawodo-
wego. W tym celu na drodze 
plebiscytu zostanie wyróż-
nionych aż 21 osób, które 
zdaniem czytelników portalu 
zasługują na tytuł "flexi" (ang. 
Elastyczny) seniora. Kto więc 
może w nim wystartować?

Flexi na XXI wiek 
nominacje

Udział w plebiscycie może 
wziąć udział praktycznie każ-
dy, kto może się pochwalić 
ukończonym 50 r.ż. Mogą to 
być zarówno osoby znane 
w całej Polsce (aktorzy, biznes-
meni), jak i ci, którzy promują 
aktywność wśród osób 50+ na 

szczeblu społeczności lokal-
nej. Ważne jest to, by nomino-
wani kandydaci inspirowali do 
działania swoją postawą i do-
tychczasowymi osiągnięciami. 
Dzięki temu zostanie również 
ukazany wpływ okolenia 50+ 
na tworzenie współczesnego 
społeczeństwa. Nominowani 
do plebiscytu kandydaci zo-
staną podzieleni na kategorie: 
Znani i Lubiani oraz Odkrycia 
Flexi. Dzięki temu równe szan-
se ku temu, by zaistnieć, będą 
miały okazję osoby, które są 
aktywnie w lokalnych społecz-
nościach.

Flexi na XXI wiek 
harmonogram

Akcja odbędzie się na tere-
nie całego kraju, co oznacza, 
że możesz w niej nomino-

wać również osoby z Twojej 
okolicy. Po kilku tygodniach 
głosowania internetowego 
10-osobowe jury zadecyduje 
o tym, które z nominowanych 
postaci zasługują na tytuł "fle-
xi" seniora. W komisji zasiądą 
m.in. Agnieszka Holland, Ilona 
Łepkowska, Henryk Orfinger, 
prof. Zbigniew Lew Staro-
wicz, Tomasz Mikołajczak, ks. 
Adam Boniecki oraz Dariusz 
Duma. Zanim jednak dojdzie 
do ogłoszenia wyników głoso-
wania, konkurs ten odbędzie 
się w kilku etapach. Oto one:
• 28 września – 18 paździer-

nika – czas przyjmowania 
zgłoszeń na stronie interne-
towej Plebiscytu,

• 21 października – 20 listo-
pada 2021 r. – głosowanie 
drogą internetową na Kan-
dydatów,

• 22 listopada 2021 r. – opub-
likowanie listy 42 osób, któ-
re zdobyły najwięcej głosów 
w kategorii: Znani i Lubiani 
oraz Odkrycia Flexi,

• 23 listopada – 25 listopa-
da 2021 r. – wyłonienie 21 
osób, które zdaniem Jury 
zasłużyło na wyróżnienie 
"Flexi na XXI wiek",

• 1 grudnia 2021 r. – ogłosze-
nie wyników konkursu oraz 
wyróżnienie osób, które 
zdobyły tytuł "flexi" seniora.

Zachęcamy więc gorąco do 
nominowania swoich kandy-
datów na stronie internetowej 
Plebiscytu. Wydarzeniu patro-
nuje “Gazeta Senior”. Więcej 
informacji już w kolejnym nu-
merze.
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Testament będzie skutecz-
ny dopiero z chwilą śmierci 
osoby, która go sporządziła, 
wcześniej nie wywołuje żad-
nych skutków prawnych. Istot-
ne jest, że spisanie testamen-
tu, w którym przeznaczyliśmy 
komuś swój majątek, nie po-
woduje żadnego ograniczenia 
w dysponowaniu i rozporzą-
dzaniu nim aż do momentu 
śmierci. Możemy np. sprzedać 
bądź darować nieruchomość, 
którą zapisaliśmy w testamen-
cie, a sam testament będzie 
wówczas w tym zakresie nie-
skuteczny.

Testament może obejmo-
wać oświadczenie tylko jed-
nej osoby, czyli może być 
sporządzony tylko „pojedyn-
czo”, a spisanie testamentu 
wspólnego (przez kilka osób) 
spowoduje jego nieważność. 
Również małżonkowie nie 
mogą spisać jednego, wspól-
nego testamentu!

Tzw. ostatnią wolę, czyli 
testament, może sporządzić 
tylko osoba mająca zdolność 
testowania, czyli mająca peł-
ną zdolność do czynności 
prawnych. Oznacza to, że te-
stamentu nie może sporządzić 
osoba małoletnia ani całkowi-
cie lub częściowo ubezwłas-
nowolniona. Zdolność testo-
wania musi istnieć w chwili 
sporządzenia testamentu, 
a w przypadku jej braku testa-
ment będzie nieważny.

Dokument nie może być 
sporządzony przez przedsta-

wiciela, aby był ważny, musi 
być sporządzony osobiście, 
ale może być dowolnie i wie-
lokrotnie zmieniany, może być 
w każdej chwili odwołany, bez 
konieczności podania przy-
czyny odwołania. Można go 
odwołać przez sporządze-
nie nowego testamentu albo 
przez określone zachowanie 
wobec dokumentu testamen-
tu, np. jego zniszczenie.

Pamiętajmy, że może być 
spisany tylko przez osobę ma-
jącą świadomość i swobodę 
jego sporządzenia. Oznacza 
to, że składając oświadczanie 
ostatniej woli, musimy w spo-
sób jasny i wyraźny zdawać 
sobie sprawę z faktu, iż spo-
rządzamy testament. Nie mo-
żemy pozostawać pod wpły-
wem sugestii, nacisków bądź 
gróźb innych osób. Musimy 
posiadać wolę testowania 
i chęć sporządzenia testa-
mentu o określonej treści, 
w przeciwnym razie będzie on 
nieważny.

Formy testamentów

W Polsce występują dwa ro-
dzaje testamentów, wyróż-
nia się testamenty zwykłe: 
własnoręczny, notarialny 
i allograficzny oraz testamenty 
szczególne: ustny, podróżny 
i wojskowy.

TESTAMENT WŁASNORĘCZ-
NY to najprostsza forma testa-
mentu, aby go sporządzić, nie 
musimy nikogo o tym informo-
wać, ponosić kosztów ani ni-
komu go przekazywać. Należy 
jednak pamiętać, że prawid-
łowo sporządzony testament 

własnoręczny musi spełniać 
trzy warunki:

– zostać w całości sporzą-
dzony własnoręcznie – nie 
może zatem zostać spisany na 
komputerze albo przez inną 
osobę, a następnie tylko przez 
nas własnoręcznie podpisany 
–  tak sporządzony testament 
będzie nieważny,

– zawierać podpis osoby, 
która go sporządziła – podpis 
musi być własnoręczny, powi-
nien obejmować imię i nazwi-
sko sporządzającego i zostać 
zamieszczony pod treścią 
testamentu. Należy pamiętać, 
że podpisem nie są inicjały ani 
parafa. Testament bez włas-
noręcznego podpisu jest nie-
ważny,

– zawierać datę jego spo-
rządzenia – data musi być 
wpisana własnoręcznie i może 
znajdować się w dowolnym 
miejscu testamentu, powinna 
jednak zostać zamieszczona 
przed własnoręcznym podpi-
sem. Warto wskazać, że brak 
daty nie powoduje nieważno-
ści testamentu, jeżeli nie wy-
wołuje wątpliwości co do tego, 
że osoba sporządzająca miała 
zdolność testowania, nie ma 
wątpliwości co do treści do-
kumentu bądź wzajemnego 
stosunku kilku testamentów. 

TESTAMENT NOTARIALNY 
– sporządzany jest przez no-
tariusza. Jest najbezpiecz-
niejszą i najpewniejszą formą 
sporządzenia testamentu, po-
nieważ jest trudny do podwa-
żenia, a ryzyko jego nieważno-
ści czy bezskuteczności jest 
praktycznie wyeliminowane.

TESTMANT ALLOGRAFICZNY 
– polega na ustnym oświad-
czeniu ostatniej woli wobec 
wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta),  starosty, marszałka 
województwa, sekretarza po-
wiatu albo gminy lub kierow-
nika urzędu stanu cywilnego 
w obecności dwóch świad-
ków.

TESTAMENT USTNY – sporzą-
dzany jest przez ustne oświad-
czenie ostatniej woli, złożone 
w jednoczesnej obecności co 
najmniej trzech świadków. Zo-
staje on sporządzony z chwilą 
złożenia oświadczenia, aby 
jednak był skuteczny, koniecz-
ne jest stwierdzenie jego treści  
poprzez spisanie go w odpo-
wiedni sposób przez jednego 
ze świadków lub osobę trze-
cią. Testament ten może być 
sporządzony tylko w dwóch 
przypadkach: istnienia obawy 
rychłej śmierci lub wystąpienia 
szczególnych okoliczności, na 
skutek których zachowanie 
zwykłej formy testamentu jest 
niemożliwe albo bardzo utrud-
nione.

TESTAMENT PODRÓŻY – 
może być sporządzony pod-
czas podróży na polskim stat-
ku morskim lub powietrznym, 
przez oświadczenie złożone 
wobec dowódcy statku lub 
jego zastępcy w obecności 
dwóch świadków.

TESTAMENT WOJSKOWY – 
może być sporządzony m.in. 
przez żołnierzy i tylko w cza-
sie mobilizacji lub wojny albo 
przebywania w niewoli.

W kolejnym odcinku:
Rozrządzenia testamentowe (część pierwsza), a w niej, jak powołać spadkobiercę, polecić mu określone 
działanie bądź zaniechanie, a także, jak pozbawić spadkobiercę prawa do zachowku, czyli jakie mogą być 
podstawy do wydziedziczenia.

Testament to jedno-
stronna czynność 
prawna, rozrządzenie 
na wypadek śmierci. 
Przystępując do 
spisania testamentu, 
warto wiedzieć, co 
jest istotne dla jego 
ważności, dobrze też 
wiedzieć, kiedy będzie 
on skuteczny i czy 
w przyszłości będzie-
my mogli go zmienić 
bądź odwołać.

Masz do tego PRAWO! Cykl pod patronatem 
notariuszy Izby Notarialnej we Wrocławiu

Co warto wiedzieć, zanim przystąpimy do jego 
spisania i jak prawidłowo go sporządzić.

TestamentRak prostaty
Jak się przed nim uchronić?
Rak prostaty to nie-
zwykle podstępna 
choroba, która jest 
jednym z najczęściej 
diagnozowanych no-
wotworów u mężczyzn, 
co roku wykrywanych 
jest około 15 tysięcy 
nowych przypadków. 
Wrzesień to miesiąc 
walki z tą chorobą. 
Dlatego właśnie teraz 
zachęcamy wszystkich 
Panów, aby przepro-
wadzili domowy test 
diagnostyczny, który 
może uratować życie.

Przerost prostaty  
u mężczyzn – sygnały
Przerost prostaty u mężczyzn 
niezależnie od wieku jest bar-
dzo uciążliwy. Najczęściej 
dotyczy on panów po 60 r.ż. 
jednak problemy mogą poja-
wić się już wcześniej. Rak pro-
staty rozwija się przez wiele lat, 
najczęściej bez widocznych 
objawów. Pierwsze niepokoją-
ce sygnały najczęściej są nie-
właściwie odczytywane lub po-
mijane, jako że mężczyźni nie 
są chętni do wizyt lekarskich 
i badań profilaktycznych.

Jak zbadać prostatę?
Badania diagnostyczne w celu 
wykrycia przerostu prostaty 
najczęściej odbywa się w tra-
dycyjnej formie, jaką jest ba-
danie palpacyjne per rectum. 
Możliwe jest również badanie 
USG, takie jak ultrasonografia 
przez brzuszna oraz trans rek-
talna. W przypadku wykrycia 
zmian chorobowych koniecz-
ne jest przeprowadzenie bio-
psji. Profilaktyka i diagnostyka 
ma ogromne znacznie w tym 
schorzeniu, ze względu na 

wysoką śmiertelność. Możli-
we jest również samodzielne 
skontrolowanie stanu prostaty 
poprzez domowy test na pro-
statę tzw. Test PSA. Wczesne 
wykrycie choroby zwiększa 
szansę na pełne wyleczenie 
pacjenta. 

Domowy test PSA
Test domowy, który jest w peł-
ni miarodajny i wiarygodny. 
Zakupu produktu możemy do-
konać w aptekach lub na stro-
nie domowelaboratorium.pl.

Domowy test PSA prze-
prowadzany jest za pomocą 
pobrania krwi z palca. W ze-
stawie znajdziemy niezbędne 
narzędzia. Wynik testu jest 
prawidłowy po 10 minutach 
i utrzymuje się przez kolejne 5 
minut. Po upływie tego czasu 
nie należy interpretować wyni-
ku. Dzięki tym rozwiązaniom 
możemy skutecznie i bez krę-
pujących sytuacji zbadać stan 
swojej prostaty w domowym 
zaciszu. Nie ma żadnych prze-
ciwwskazań do wykonywania 
tego testu diagnostycznego.

Domowe testy - wygodne 
i skuteczne sprawdzenie 
stanu zdrowia
Badanie za pomocą testu PSA 
jest niezwykle proste i nie wy-
maga wsparcia osób trzecich. 
Pozwala on na wykrycie nie-
pokojących zmian gruczołu 
prostaty. Dodatkowo warto 
włączyć również profilakty-
kę nowotworu jelita grubego 
wykonując FOB TEST Test na 
krew utajoną w kale. Dzięki 
temu na bieżąco będziecie 
w stanie monitorować swój 
stan zdrowia. To bardzo waż-
ne, szczególnie w przypadku 
seniorów, którzy ze względu 
na wiek mogą być predyspo-
nowani do tego typu scho-
rzeń. Dbajmy o swoje zdrowie 
niezależnie od okoliczności. 
To prosta recepta na długie 
i szczęśliwe życie.

REKLAMA
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Masz mieszkanie i skończyłeś 65 lat? 
Mieszkanie, na które pracowałeś całe 
życie, teraz może zarabiać na Ciebie. 

Sprawdź, ile może wynieść Twoja 
comiesięczna Renta Dożywotnia.

Fundusz Hipoteczny Familia świadczy 
w Polsce rentę dożywotnią  

już od ponad 10 lat.

Powiększ swoje dochody 
na emeryturze!

Renta 
dożywotnia, 
czyli jak 
korzystać 
z życia na 
emeryturze?

Wypłata 14 emerytury 
już w listopadzie

– Ostatnio wielu seniorów 
przychodzi do ZUS, żeby 
zapytać o to, czy już mogą 

składać wnioski o wypłatę 
14. To strata czasu, bo my 
wypłacimy dodatkowe pie-
niądze z tzw. automatu, czyli 
bez konieczności składa-
nia jakichkolwiek wniosków 
do ZUS – zapewnia Iwona 
Kowalska-Matis regionalny 
rzecznik prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku.

Czternastkę dostaną te 
osoby, które na 31 paź-
dziernika 2021 r. będą miały 
prawo do jednego ze świad-
czeń długoterminowych wy-
mienionych w ustawie, m.in. 
emerytury, renty, renty so-
cjalnej, świadczenia przed-
emerytalnego. Czternastki 
nie otrzymają osoby, których 
prawo do tych świadczeń 
jest zawieszone.

– Pełną kwotę otrzyma-
ją osoby, które dostają od 
nas nie więcej niż 2900 zł 
brutto. Pozostali dostaną 
czternastkę pomniejszoną 

zgodnie z zasadą „złotówka 
za złotówkę” – mówi rzecz-
niczka. – To oznacza, że jeśli 
na przykład czyjaś emerytu-
ra wynosi 3000 zł, to wtedy 
jego 14. będzie mniejsza 
o 100 złotych – wyjaśnia Ko-
walska-Matis.

Czternasta emerytura bę-
dzie opodatkowana i oskład-
kowana na ogólnych zasa-
dach, niezależnie od tego, 
czy jest wypłacana w zbiegu 
ze świadczeniem opodat-
kowanym lub zwolnionym 
z podatku. Co ważne, z kwo-
ty kolejnego dodatkowego 
rocznego świadczenia pie-
niężnego nie będą dokony-
wane potrącenia i egzekucje 
komornicze.

Źródło: Zakład  
Ubezpieczeń  
Społecznych

Nie trzeba składać 
żadnego wniosku, 
żeby dostać 14. eme-
ryturę. Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych 
przygotowuje się do 
wypłaty seniorom do-
datkowych pieniędzy. 
14. emerytura trafi do 
klientów ZUS wraz 
z wypłatami listopado-
wymi. Tzw. czternast-
ka w 2021 r. to 1250,88 
zł brutto.

Co to jest renta 
dożywotnia?

Nie raz słyszy się o eme-
rytach z zachodniej Europy, 
którzy dopiero w drugiej poło-
wie swojego życia, zaczynają 
czerpać z niego pełnymi gar-
ściami. Podróżują po całym 
świecie, spełniają się w swo-
ich hobby, robią rzeczy, na 
które nigdy wcześniej nie mieli 
czasu. Do takiego stylu życia 
potrzebne jest dobre zaplecze 
finansowe, które zapewnia im 
nie tylko emerytura, ale też 
renta dożywotnia.

Otrzymywanie takiego 
świadczenia jest możliwe po 
podpisaniu umowy z fundu-
szem hipotecznym i przenie-
sieniu na niego prawa włas-
ności do np. mieszkania 
hipotecznego, mieszkania 
spółdzielczego własnościo-
wego, czy domu prywatnego. 
W zamian za to instytucja ta 
będzie dożywotnio wypłacać 
klientowi dodatkową gotówkę. 
Jej wysokość będzie zależna 
od wieku, płci oraz wartości 
nieruchomości i może wahać 
się od kilkuset do nawet kilku 
tysięcy złotych! Co więcej, do-
stając rentę dożywotnią, moż-
na cały czas mieszkać w swo-
im domu lub mieszkaniu.

Dlaczego warto 
zainteresować się rentą?

To idealny sposób na pod-
niesienie standardu życia na 
emeryturze! Renta zapobiega 
rezygnacji ze spotkań towa-
rzyskich, wycieczek, wyjść 
do kina lub teatru i innych ak-
tywności, do których było się 
wcześniej przyzwyczajonym. 
Okres emerytury nie musi ko-
jarzyć się z ograniczeniami, 
a z nowymi możliwościami 
i przyjemnym czasem w życiu.

„Czerwcowi emeryci” 
dostaną dodatkowe pieniądze
Osoby, które złożyły 
wniosek o emeryturę 
w czerwcu bieżącego 
roku, nic nie stracą.  
ZUS z urzędu przeli-
czy ich emerytury na 
korzystniejszych za-
sadach. Oznacza to, 
że nie trzeba składać 
żadnego wniosku.

Średnia długość 
życia społeczeństwa 
się zwiększa, a więc 
jednocześnie rośnie 
ilość lat spędzanych 
na emeryturze. Świad-
czenia emerytalne nie 
są jednak wysokie 
i nie zawsze gwaran-
tują standard życia, 
do którego było się 
przyzwyczajonym. 
Czy można temu 
zaradzić? Okazuje 
się, że nasi zachodni 
sąsiedzi już znaleźli 
na to rozwiązanie, 
a mianowicie rentę 
dożywotnią.

W poprzednich latach 
osoby urodzone w czerwcu, 
które chciały przejść po uzy-
skaniu wieku emerytalnego 
na emeryturę od razu, często 
wstrzymywały się ze złoże-
niem wniosku do lipca. Co 
prawda, składając wniosek 
w lipcu, nie miały wypłacanej 
emerytury za czerwiec, ale 
co miesiąc otrzymywały pod-
wyższoną emeryturę z uwagi 
na korzystny sposób walory-
zacji składek. Różnica w wy-
sokości emerytury, o którą 
wnioskowano w lipcu w sto-
sunku do wysokości, o któ-
rą wnioskowano w czerwcu, 
czasami wynosiła nawet 12 
proc., a to oznaczało, że wy-
płata była niższa nawet o kil-
kaset zł. miesięcznie.

– Co roku przestrzegałam 
seniorów, żeby poczekali ze 
składaniem wniosków o eme-

ryturę do lipca.  We wrześniu 
Prezydent podpisał ustawę, 
która rozwiązuje problem 
czerwcowych emerytur – 
mówi Iwona Kowalska-Matis 
regionalny rzecznik prasowy 
ZUS na Dolnym Śląsku. – 
Dzięki temu zastosowanie do 
nich mają dodatkowe walory-
zacje kwartalne, które dotąd 
nie przysługiwały przy usta-
laniu emerytury w czerwcu. 
Najważniejsze jest to, że wa-
loryzacje kwartalne, w szcze-
gólności za I kwartał roku, są 
korzystniejsze niż waloryza-
cja roczna – dodaje.

Ustawa zmienia zasady 
wyliczania emerytur na stałe, 
dlatego w przyszłości oso-
by kończące wiek emerytal-
ny w czerwcu będą mogły 
bez obaw składać wnioski 
od razu w tym miesiącu. 
Zmiana przepisów obejmuje 
także emerytury przyznane 
w czerwcu 2021 r. i renty ro-
dzinne przyznane po człon-
kach rodziny, którzy zmarli 
po 31 maja tego roku. Nie 
ma przy tym znaczenia czy 
ZUS przyznał emeryturę na 
wniosek ubezpieczonego, 
czy z urzędu (bez wniosku, 
po rencie z tytułu niezdolno-
ści do pracy).

– Proszę pamiętać rów-
nież, że z powodu pandemii, 
wniosek o emeryturę można 
złożyć później, z zaznacze-
niem, że emerytura mam być 
liczona od wcześniejszego 

terminu. Taki wniosek można 
złożyć w ZUS do 30 dni liczo-
nych od zakończenia stanu 
zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii –  dodaje 
Iwona Kowalska-Matis.  

Osoby, które wniosek 
o emeryturę złożą później, 
nie tracą wypłaty za wcześ-
niejsze miesiące, jeśli do 
wniosku dołączą oświadcze-
nie. Bardzo ważne jest to, 
żeby w oświadczeniu wpisać 
datę, od której oczekuje się 
przyznania prawa do eme-
rytury, ale nie wcześniejszą 
niż 1 marca 2020 r. Wniosek 
wraz z oświadczeniem trzeba 
złożyć najpóźniej w terminie 
do 30 dni od zakończenia 
stanu zagrożenia epidemicz-
nego lub stanu epidemii.

– Zastrzegam, że na wska-
zany w oświadczeniu na 
dzień, od którego ubiegamy 
się o przyznanie emerytury 
czy renty, muszą być speł-
nione wszystkie warunki 
do ich przyznania – dodaje 
rzeczniczka.

Przed złożeniem wniosku 
o emeryturę, można skorzy-
stać z kalkulatora na PUE 
ZUS, który wyliczy progno-
zowaną wysokość emery-
tury. Można też przyjść do 
ZUS, gdzie takie wyliczenia 
wykona dla nas doradca 
emerytalny.

Źródło: Zakład  
Ubezpieczeń Społecznych
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ZDROWIE INTyMNE  
po 50 roku życia

O zdrowie intymne 
należy dbać bez 
względu na metrykę. 
Jednak wraz z wie-
kiem doświ-adczamy 
zmian w ciele, które 
mogą wpływać na 
naszą aktywność 
seksualną i wyma-
gać wizyty u specja-
listy.

Klaudia Latosik i Olga Żukowicz  
założycielki Srebrnego Warkocza

Edukacja psychoseksualna dorosłych. Cykl

Zdrowie intymne oznacza 
profilaktykę, której celem jest 
zabezpieczenie się przed 
infekcjami o podłożu grzy-
biczym oraz bakteryjnym. 
W przypadku kobiet dojrza-
łych – jak wspomina w książ-
ce „Seksuolożki” gineko-
lożka Beata Wróbel – jest to 
szczególnie ważne, ponie-
waż ich intymność związa-
na jest z dwoma głównymi 
wydarzeniami: menopauzą, 

czyli ostatnią miesiączka 
i klimakterium – sześć lat 
przed ostatnim krwawieniem 
i sześć lat po nim. Panie 
mogą zauważyć zwiększoną 
podatność na infekcje intym-
ne, w tym infekcje układu 
moczowego. Największą ba-
rierę stanowi jednak suchość 
pochwy i zmniejszona lubry-
kacja. W niektórych przypad-
kach, w wyniku obniżonego 
poziomu estrogenu i proge-
steronu, ścianki pochwy są 
tak cienkie, że przechodzą 
w stan chorobowy tzw. atro-
fię, zwaną inaczej zaniko-
wym zapaleniem pochwy. 
Konsekwencją tego jest ból 
przy stosunku, a dalej – uni-
kanie zbliżeń. Ważne jest, 
aby o tych objawach poroz-
mawiać z lekarzem gineko-
logiem lub urologiem, który 
wdroży odpowiednie i sku-
teczne leczenie. Natomiast 
prawidłowa higiena intymna 
u mężczyzn pełni w zasa-
dzie tę samą rolę co u ko-
biet. Poza uczuciem komfor-
tu i satysfakcji, związanym 
z eliminacją uporczywego 

zapachu, codzienna toale-
ta chroni przed zakażeniem 
groźnymi infekcjami. Męskie 
okolice intymne potrzebują 
wyjątkowo uważnego podej-
ścia do czynności związa-
nych z czystością. Wystar-
czy się przyjrzeć specyfice 
delikatnej skóry męskie-go 
krocza. Charakterystyczne 
dla niej są liczne gruczoły 
łojowe i potowe, a ponad-
to, w sąsiedztwie narządów 
płciowych, skóra jest grub-
sza i mocniej owłosiona. 
Powoduje to wzmożoną pot-
liwość, zwłaszcza w rejonie 
pachwin. W konsekwencji 
męskie miejsca intymne są 
wyjątkowo podatne na róż-
nego rodzaju podrażnienia 
czy odparzenia, a przede 
wszystkim stwarzają idealne 
warunki dla rozwoju bakterii.
Seks i seksualność traktowa-
ne są obiegowo jako atrybu-
ty ludzi młodych i zdrowych, 
dlatego  dla osób dojrzałych 
rozmowy o „tych sprawach”, 
nawet z lekarzem rodzinnym, 
obarczone są dużym poczu-
ciem wstydu. Badania wśród 

amerykańskich seniorów po-
kazały, że w gabinecie obie 
strony niechętnie podejmują 
temat aktywności seksual-
nej. Stwierdzono, że tylko 
38% mężczyzn i 22% kobiet 
powyżej 50. roku życia roz-
mawiało o tym z lekarzem. 
Dlatego tak istotne jest po-
pularyzowanie wiedzy, tak, 
aby osoby dojrzałe mogły 
same, z pomocą lekarza ro-
dzinnego czy specjalistów 
tj. ginekolog, urolog, andro-
log czy endokrynolog, dbać 
o zdrowie intymne i aktyw-
ność seksualną dostosowa-
ną do ich stanu zdrowia.

Zagrożenie chorobami 
przenoszonymi drogą 
płciową

Powszechny mit o tym, że 
osoby 55+ nie angażują się 
w aktywność seksualną i nie-
stosowanie antykoncepcji, 
z uwagi na brak obaw o zaj-
ście w ciążę, leżą u podstaw 
zachorowalności na choroby 
weneryczne w tej grupie wie-
kowej. 
Problem jest powszech-
ny i tkwi przede wszystkim 
w braku dostępnej, bez-
płatnej, seksualnej opieki 
zdrowotnej. Co więcej, brak 

Klaudia Latosik  
i Olga Żukowicz
Absolwentki seksuologii kli-
nicznej na UAM w Poznaniu, 
edukatorki seksualne osób do-
rosłych. Klaudia i Olga prowa-
dzą Srebrny Warkocz, gdzie 
wspierają, pomagają i edu-
kują osoby dorosłe w rozwo-
ju pozytywnej seksualności. 
Zapraszają na swojego bloga  
www.srebrnywarkocz.pl, a tak-
że na profil na Facebooku: 
Srebrny Warkocz. Edukacja 
psychoseksualna dorosłych.

Klaudia i Olga udzielają 
konsultacji seksuologicz-
nych, które najczęściej obej-
mują kilka, kilkanaście sesji, 
podczas których realizowa-
ny wyznaczony przez klien-
ta cel. Tworzą przestrzeń, 
gdzie każdy, niezależnie od 
preferencji i orientacji sek-
sualnej, może we wspiera-
jącej atmosferze rozmawiać 
i dyskutować. Jesteś zain-
teresowana/zainteresowany 
konsultacją. Napisz do nich:  
srebrnywarkocz@gmail.com. 
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ulotek, materiałów eduka-
cyjnych w przychodniach, 
a przede wszystkim kampa-
nii społecznych, które byłyby 
skierowane bezpośrednio do 
osób w późnej dorosłości, 
także tych z niepełnospraw-
nością (na billboardach 
pokazywani są prawie wy-
łącznie ludzie młodzi i pełno-
sprawni) sprawia, że osoby 
starsze mogą nie identyfiko-
wać się z problematyką ZPDP 
(zakażeń przenoszonych 
drogą płciową). Krajowe cen-
trum ds. AIDS przygotowało 
w 2015 r. raport dot. postaw 
i potrzeb informacyjno-edu-
kacyjnych osób w wieku 50+ 
w kontekście zakażeń prze-
noszonych droga płciową, 
z którego wynika, że osoby 
będące w związkach uważa-
ją, że w ogóle temat zakażeń 

ich nie dotyczy. Dlatego też 
nie uważają, że podejmu-
ją zachowania ryzykowne. 
Argumentują to najczęściej 
obustronną wiernością. Oso-
by, które wchodzą w nowe 
związki, również czują się 
bezpiecznie. Przyjmuje się 
bowiem milczące założenie, 
że skoro nowi partnerzy „za-
liczyli egzamin”, zaakcepto-
wała ich rodzina, to powinno 
obdarzyć się ich całkowitym 
zaufaniem, także tym doty-
czącym zdrowia intymnego. 
Autorzy raportu sugerują 
w związku z tym podjęcie 
publicznie tematu złudzeń nt. 
wierności w związkach. Wraz 
ze spadającym ryzykiem zaj-
ścia w ciążę część osób doj-
rzałych przyjmuje postawę 
„już nie mogę mieć dzieci, 
to po co się zabezpieczać”. 

Ewa Firląg-Burkacka w swo-
im opracowaniu „Choroby 
przenoszone drogą płciową” 
podkreśla, że wpływ na roz-
przestrzenianie się chorób 
przenoszonych drogą płcio-
wą mają także nieodpowie-
dzialne zachowania osób za-
każonych. Cześć pacjentów 
nie stosuje się do zaleceń le-
karskich, przerywa leczenie 
lub nie zgłasza się na wyzna-
czone wizyty. Wśród ZPDP 
Polacy najczęściej wymie-
niają zakażenie wirusem HIV/
choroba AIDS (wskazało je 
ponad 60% osób), kiłę/syfilis 
(34%) oraz rzeżączkę/tryper 
(24%). Inne infekcje wymie-
niane są rzadziej, a trzeba 
podkreślić, że jest ich dużo 
więcej.

Przygotuj się 

na 50 lat seksu

Aż 93% osób ćwiczących 
w klubach fitness, przyzna-
ło w badaniu „Ruch to zdro-
wie”, że aktywność fizyczna 
pozwala im dłużej zachować 
młodość, a dla 98% ruch jest 
gwarantem dłuższej sprawno-
ści i niezależności. Tymcza-
sem wciąż co 10. mieszkaniec 
globu jako barierę w aktywno-
ści fizycznej postrzega swój 
wiek (Ipsos), a ponad 50% 
Polaków powyżej 55. roku 
życia nie podejmuje żadnej 
aktywności fizycznej (Mul-
tiSport Index). Pozytywne 
aspekty podejmowania ćwi-
czeń fizycznych m.in. przez 
seniorów promuje kampania 
„Przygotuj się!” autorstwa 
siedmiu polskich sieci fitness 
(w tym Zdrofit, Fabryka Formy 
i Fitness Academy). Ambasa-
dorami projektu są m.in. Ania 
i Romek – seniorzy, którzy 
odkrywają zalety regularne-
go ruchu i zdrowego trybu 
życia. Wspólnie przekonują, 
nie tylko swoich rówieśników, 
że regularne ćwiczenia mają 
pozytywny wpływ nie tylko 
na ich zdrowie, samopoczu-
cie i redukcję stresu w życiu, 
ale także… na urozmaicone 
i bogate życie seksualne. 
O tym dlaczego warto ruszać 
się, bez względu na wiek, 
przekonać można się na  
www.przygotujsie.pl.

Zastosowanie 
kompresjoterapii 
w profilaktyce 
i leczeniu chorób 
kończyn dolnych

Stosowanie materiałów 
uciskowych w profilaktyce 
oraz leczeniu chorób ukła-
du żylnego i limfatycznego 
kończyn jest metodą znaną 
i praktykowaną od bardzo 
dawna. Pozytywne właści-
wości kompresji znane były 
bowiem już w starożytności. 
Dzięki niej możliwe jest mię-
dzy innymi szybkie pozbycie 
się obrzęków kończyn oraz 
wyraźna poprawa elastycz-
ności żył.

Kompresjoterapia stanowi 
również jedną z podstawo-
wych metod łagodzenia ob-
jawów i leczeniu przewlekłej 

niewydolności żylnej i owrzo-
dzeń żylnych kończyn dol-
nych. Jest też elementem 
terapii przy leczeniu zakrze-
picy żył głębokich kończyn 
dolnych.

Terapia ma na celu obni-
żenie wysokiego ciśnienia 
w układzie żylnym. Efekt ten 
jest możliwy dzięki zmniej-
szeniu średnicy uciskanego 
naczynia. Zastawki zbliżają 
się, wyraźnie poprawia się 
krążenie krwi, a refluks żylny 
ulega zmniejszeniu. 

Charakterystyka 
wyrobów uciskowych 
stosowanych 
w kompresjoterapii

Na rynku dostępnych jest 
kilka rodzajów produktów 
uciskowych. Są to między 
innymi rajstopy, pończochy 
i podkolanówki o różnej kla-
sie kompresji. Im wyższa kla-
sa, tym silniejszy jest ucisk. 
Produkty z niższą klasą kom-
presji stosowane są na ogół 
w profilaktyce żylaków, cięż-
kości nóg oraz w profilaktyce 
przeciwzakrzepowej. Nato-
miast stosowanie produktów 
o wyższej klasie kompresji 
zalecane jest między innymi 
w czasie okołooperacyjnym, 
po zabiegach chirurgicz-
nych naczyń krwionośnych, 
w przypadku przewlekłej 
niewydolności żylnej oraz 
w leczeniu obrzęków pocho-
dzenia limfatycznego i po-
urazowego.

Przedstawione powyżej 
produkty o konkretnych 
skalach kompresji znajdują 
się między innymi w ofercie 
marki Avicenum. Marka ta 
dzięki stosunkowo dużemu 
zakresowi rozmiarów umoż-
liwia dokładne dopasowanie 
produktu do indywidualnych 
potrzeb klienta.

Terapia uciskowa 
to terapia polega-
jąca na wywieraniu 
ucisku na kończyny 
dolne poprzez zasto-
sowanie specjalnej 
odzieży medycznej. 
Nacisk ten intensyw-
nie pobudza pracę 
naczyń krwionoś-
nych i przyspie-
sza przepływ krwi 
oraz limfy. Właśnie 
dlatego kompresja 
stanowi jedną z pod-
stawowych metod 
łagodzenia objawów 
ze strony układu 
żylnego I limfatycz-
nego. 

Kompresja
leczenie uciskiem

REKLAMA
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Pani doktor, osoby po 
60-tce stanowią jedną 
z trzech najliczniej re-
prezentowanych grup 
wiekowych w policyj-
nych statystykach do-
tyczących samobójstw 
w Polsce. Czy zacho-
wania samobójcze osób 
starszych różnią się 
czymś istotnym od ta-
kich zachowań u osób 
młodych?
Zanim powiemy o zachowa-
niach samobójczych osób 
w tej grupie wiekowej, spójrz-
my przez chwilę na życie, któ-
re mają za sobą. Urodzili się 
w latach trzydziestych, czter-
dziestych, pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. Większość 
z nich pamięta wojnę, PRL, 
w którym pracowali, zakładali 
rodziny, wychowywali dzieci, 
potem gwałtowne zmiany za-
chodzące po okresie transfor-
macji w Polsce. Byli świadka-
mi, czy uczestnikami wielkich 
wydarzeń, zmian polityczno-
-społecznych. Byli wychowani 
i przyzwyczajeni do tradycyj-
nego modelu rodziny, w tym 
tradycyjnych ról, zwłaszcza 
w środowisku wiejskim, gdzie 
role wiązały się z pracą, wy-
chowaniem dzieci. Dziś naj-
częściej mieszkają sami, więzi 
z dziećmi zmieniły się istotnie. 

Mają więcej czasu, który para-
doksalnie biegnie szybciej, co-
raz mniej wcześniejszej aktyw-
ności, nie tylko, co oczywiste, 
zawodowej. Przychodzi bilan-
sowanie życia, osamotnienie, 
odchodzą bliscy, znajomi, 
telefon dzwoni coraz rzadziej. 
Problemy zdrowotne nasilają 
się, sprawność fizyczna, a tak-
że psychiczna maleje…

Zupełnie inna perspek-
tywa niż w przypadku 
większości osób mło-
dych… Powiedziałbym, 
że dużo mniej optymi-
styczna.
Z danych policji wynika, że 
w ostatnich 3 latach, corocz-
nie ponad 1600 osób w wieku 
ponad 60 lat odebrało sobie 
życie. To dramat każdej osoby! 
Niewiele jednak wiemy o każ-
dej z nich. Ich śmierć samobój-
cza zwykle była zaskoczeniem. 
Najczęściej nie poprzedzały jej 
próby samobójcze. Z drugiej 
strony wiemy, że osoby starsze 
rzadko dokonują zamachu im-
pulsywnie, czy np. pod wpły-
wem alkoholu. Ich zamachy 
są przemyślane i radykalne, 
a myśli i tendencje skrywane. 
Niestety, przez to również dość 
trudno je zawczasu zidentyfi-
kować, aby móc dotrzeć do 
nich z pomocą, zanim będzie 
za późno.

Często słyszy się opinie, 
że statystyki dotyczące 
samobójstw są mniej 
lub bardziej niedosza-
cowane. Czy podobnie 
jest pani zdaniem w tym 
przypadku?
Myślę, że może być wiele 
niezidentyfikowanych samo-
bójstw, zwłaszcza wśród osób 
starszych. 
 
W mediach i szerokiej 
debacie publicznej na-
głaśniany jest często 
i mocno problem sa-
mobójstw wśród dzieci 
i młodzieży, choć we-
dług statystyk jego skala 
jest blisko 10 razy mniej-
sza. Temat samobójstw 
osób starszych się jed-
nak „nie przebija”...
Każda przedwczesna, niepo-
trzebna i możliwa do uniknię-
cia śmierć jest ogromną tra-
gedią i stratą, niezależnie od 
wieku. Faktem jest jednak, że 
współczesna kultura czy sze-
rzej - cywilizacja - skupia się 
głównie na osobach młodych. 
Współczesny kult młodości 
jest kwestią utrudniającą adap-
tację ludzi starych. „Młodość” 
została skojarzona z konsump-

cyjnym stylem życia, „starość” 
z niemożnością uczestniczenia 
w kulturze konsumpcyjnej. 
Spójrzmy na pisma kolorowe, 
są wyłącznie adresowane do 
„młodych”. Nieco broni się 
wiek trzeci tj. eufemistyczne 
określenie osób po 60-65. roku 
życia, po przejściu na emery-
turę. Są to osoby jeszcze czę-
sto aktywne, spotykające się, 
„konsumujące”. Od niedawna 
mówi się o wieku czwartym, 
tj. po 75-80. roku życia, w cza-
sie którego często wyczerpują 
się zasoby finansowe, postę-
puje osamotnienie, trudności 
z poruszaniem się, kłopoty ze 
wzrokiem, słuchem, pamięcią. 
W pewnym uproszczeniu moż-
na stwierdzić, że w percepcji 
osób w tym wieku, śmierć, tak 
jak i depresja nie ma znamion 
„przedwczesnej”, jest czymś 
„normalnym” i zrozumiałym, 
akceptowalnym, w sensie kul-
turowym.

Dlaczego nasza cywi-
lizacja tak nie docenia 
czy wręcz „skreśla” 
starszych, podczas gdy 
w wielu tradycyjnych 
kulturach na świecie cie-
szą się oni szczególnym 
szacunkiem i wspar-
ciem?
Powodów tego jest z pewnoś-
cią bardzo wiele. Zmiana ta 
ma związek z tzw. postępem 
cywilizacyjnym, czyli prze-
kształceniami, jakimi uległo 
środowisko fizyczne, formy 
uspołecznienia i praktyki kul-
turowe na przełomie ostatnich 
dwóch wieków w Europie Za-
chodniej. Procesy te w Polsce 
zachodziły z lekkim opóźnie-
niem. Kultura popularna w Pol-
sce od lat dziewięćdziesiątych 
jest zdominowana przez war-
tości konsumpcyjne, odpo-
wiadające poziomowi życia 
w krajach bogatych, kulturę 
młodości, świat przyjemności, 
rosnący w siłę hiperindywidu-
alizm. Nastąpiły istotne zmiany 
w obyczajowości, erozja tra-
dycyjnego systemu wartości. 
Rodzina stała się w naszej cy-
wilizacji instytucją niekoniecz-
ną, przestała być warunkiem 
przeżycia, nie gwarantuje bez-
pieczeństwa, nie zapewnia na-
uki ani pełnej opieki. Zjawiska 
te nieco zmieniły się w okresie 
pandemii, gdzie opieka nad 
osobą starszą została publicz-
nie przypomniana. Z drugiej 
strony widzimy potrzebę za-
chowania atrybutów młodości 
przez osoby starsze. Część 
osób starszych próbuje ukry-
wać swój wiek, naśladując 
młodych w sposobie ubiera-

nia się, czy farbując siwe wło-
sy, uprawiając sporty. Nie jest 
modne eksponowanie swoje-
go wieku. Najchętniej wcielane 
są schematy, które przynoszą 
powodzenie i które wykonywa-
ne są przez osoby, które powo-
dzenie odnoszą.

Wróćmy do samobójstw. 
Proszę powiedzieć, ja-
kich argumentów używa 
pani, aby odwieść pa-
cjentów z myślami sa-
mobójczymi od realizacji 
swoich planów?
Hmm. Przede wszystkim roz-
mawiam, aby poznać czło-
wieka i jego sytuację życiową. 
Zawsze pamiętam o liście czyn-
ników chroniących i czynników 
ryzyka. Na przykład samobój-
stwo w rodzinie zwiększa szan-
sę jego powtórzenia, gdyż sta-
nowi „przykład” radzenia sobie 
w trudnej sytuacji. I tak kiedyś 
przypomniałam o tym w czasie 
rozmowy z 80-letnim pacjen-
tem, bardzo schorowanym, 
z silnymi dolegliwościami bó-
lowymi. Miał poczucie, że jest 
obciążeniem dla żony i innych 
członków rodziny. Skierowany 
został do mnie przez onkolo-
ga, któremu o swoich myślach 
samobójczych powiedział. Nie 
przekonał mnie, że jego życie 
nie ma sensu, mimo, że jak 
mówił, dużo już w życiu osiąg-
nął, zrobił „wszystko, co było 
do zrobienia”. Poprawa snu 
i refleksja nad „przekazywa-
niem” modelu rozwiązywania 
trudnych sytuacji oddaliły jego 
plan samobójczy! Okazało się, 
że jednak ma jeszcze „coś 
do zrobienia” – np. zawal-
czyć o ładniejszą okładkę do 
napisanej przez siebie książ-
ki. Zmarł śmiercią naturalną. 
Każdy wiek jest po coś! Lubię 
korzystać z dorobku Claris-
sy Pinkoli Estes, hiszpańskiej 
psycholożki, która opisała 
m.in. „cykle życia kobiety od 
0 do 100+”. Autorka poetycko 
ujmuje w nich sens każdej fazy 
życia kobiety. Polecam tę lek-
turę, nie tylko starszym i zre-
zygnowanym.

Zatem jedną z najbar-
dziej istotnych wartości 
życia osób starszych 
jest dawanie przykładu 
młodszym, odnośnie 
tego, jak sobie radzić 
w różnych sytuacjach.
Tak. W mojej perspektywie ży-
cie ma sens nie tylko dla nas, 
ale też dla innych. Wspaniałym 
tego przykładem jest Jan Pa-
weł II, który pomimo zaawan-
sowanej choroby i cierpienia 
do końca pełnił swoją papie-

ską posługę, na oczach całego 
świata. Jesteśmy przykładem 
dla młodszych pokoleń.
Wróćmy jeszcze na chwilę do 
czynników ryzyka zachowań 
samobójczych. Proszę wymie-
nić najważniejsze z nich.
Od dawna wiadomo, że naj-
bardziej zagrożone samo-
bójstwem są osoby starsze, 
które są: przewlekle chore, 
samotne, mają poczucie bycia 
obciążeniem dla innych, mają 
kłopoty ze snem, zmagają się 
z depresją. Warto od razu do-
dać, że depresja występuje 
w tej grupie wiekowej szcze-
gólnie często, jako że jej istotą 
jest poczucie utraty: np. utraty 
zdrowia, pozycji społecznej, 
bliskiej osoby, bezpieczeństwa 
finansowego, sprawności, 
wzroku, słuchu, pamięci etc.

Pani jest lekarzem psy-
chiatrą, więc siłą rzeczy 
łatwiej jest pani ziden-
tyfikować i uratować 
osobę, która ma myśli 
samobójcze. A jak może 
tego dokonać zwykły 
człowiek? Czy starsze 
osoby planujące zamach 
na swoje życie wysyłają 
jakieś sygnały ostrze-
gawcze?
Według Światowej Organiza-
cji Zdrowia (WHO), większość 
starszych osób w ciągu roku 
poprzedzającego próbę sa-
mobójczą, odwiedza lekarza 
pierwszego kontaktu, z po-
wodu różnych swoich chorób 
i dolegliwości. Dodatkowo, 
w ciągu 3 miesięcy przed 
próbą samobójczą część 
starszych pacjentów mówi le-
karzom rodzinnym o swoich 
myślach samobójczych. Dlate-
go WHO uważa, że w ramach 
profilaktyki samobójstw wśród 
osób starszych trzeba przede 
wszystkim dobrze wyszkolić 
pod tym kątem lekarzy rodzin-
nych. Powinni oni nie tylko 
znać główne czynniki ryzyka 
samobójstw, ale też umieć 
rozmawiać o nich i o myślach 
samobójczych ze swoimi pa-
cjentami. Tu jest też miejsce na 
opiekę środowiskową, mam 
na myśli nie tylko pielęgniarki 
środowiskowe, ale też terapeu-
tów.

Z tego, co pani mówi, 
wynika, że kluczową rolę 
do odegrania mają leka-
rze pierwszego kontak-
tu. Tylko że w naszych 
realiach mają oni mnó-
stwo rzeczy do zrobie-
nia, są często przecią-
żeni i mają bardzo mało 
czasu na rozmowę z pa-

cjentem.
Z pewnością lekarze pierw-
szego kontaktu powinni umieć 
rozpoznać depresję u swoich 
pacjentów i powinni próbo-
wać ją leczyć. I tak się zresztą 
dzieje, a w przypadku nasilo-
nych objawów (intensywnych 
myśli samobójczych, depre-
sji psychotycznej, trudności 
w leczeniu z powodu złego 
stanu zdrowia somatycznego) 
kierują do psychiatry. Bardzo 
ważne jest u pacjentów z de-
presją, ale nie tylko, aby leczyć 
bezsenność czy niepokój. Od-
powiednie leki mogą pomóc 
zlikwidować ten problem.
Wspomniała pani jednak 
wcześniej o potrzebie szkole-
nia lekarzy pierwszego kon-
taktu w zakresie rozmowy 
z pacjentami o ich myślach 
samobójczych. Czyli już na 
tym etapie, poza samym prze-
pisaniem leków przeciwdepre-
syjnych, powinni też oni podej-
mować rozmowę na ten temat, 
jeszcze zanim odeślą pacjenta 
do psychiatry.
Tak. Umiejętnie poprowadzona 
rozmowa na ten temat może 
pomóc uratować komuś życie! 
Generalnie boimy się śmier-
ci, przez co jest ona tematem 
trudnym, więc wymaga od nas 
wcześniejszego „oswojenia”. 
Ale tak naprawdę niemal każdy 
z nas, najlepiej po odpowied-
nim przeszkoleniu, mógłby 
przeprowadzić taką rozmowę! 
Dlatego warto uświadamiać 
i przygotowywać w tym zakre-
sie jak najwięcej osób, w tym 
m.in., poza samymi lekarzami, 
innych pracowników medycz-
nych, pracowników społecz-
nych, również duchownych, 
pracowników służb mundu-
rowych oraz nauczycieli. Nie-
jednokrotnie słyszałam, w tej 
chwili mam na myśli duchow-
nych, że początkowo trudno 
im było powiedzieć komuś np. 
„idź do psychiatry”, ucinali roz-
mowę na temat samobójstwa, 
ale z czasem, po odpowiednim 
przygotowaniu, nauczyli się 
rozmawiać na ten temat i prze-
stali się bać takiej rozmowy… 
To może i my przeprowadźmy 
teraz małe ćwiczenie. Proszę 
wyobrazić sobie, że jestem 
starszą osobą, która przycho-
dzi do pana i mówi: „Proszę 
pana, ja naprawdę nie chcę już 
żyć”. Jak pan zareaguje?

Zapytałbym: "Dlaczego 
nie chce pani już żyć?".
„Bo już wszystko w życiu zro-
biłam, co miałam do zrobienia, 
rodzina da sobie świetnie radę 
beze mnie, do tego jestem 
biedna, mam dużo przykrych 

Pod względem zacho-
wań samobójczych 
osoby starsze bardzo 
różnią się od osób 
w młodym wieku. 
Młodzi bowiem 
zwykle popełniają sa-
mobójstwo pod wpły-
wem impulsu, często 
po spożyciu alkoholu, 
podczas gdy osoby 
starsze z reguły 
długo planują za-
mach samobójczy 
i niestety, najczęściej 
skutecznie realizu-
ją swój plan. Wielu 
z tych niepotrzeb-
nych śmierci można 
jednak uniknąć! Jak 
można im zapobie-
gać – podpowiada 
psychiatra dr Iwona 
Koszewska.

Samobójstwa po 60-tce
ukryty problem
Wiktor Szczepaniak

Dr n. med. Iwona Koszewska
psychiatra Jest lekarką ze specjalizacją w dzie-
dzinie psychiatrii. Przez trzy dekady praco-
wała w II Klinice Psychiatrycznej (Oddział 
Chorób Afektywnych) Instytutu Psychiatrii 
i Neurologii w Warszawie. Autorka wielu ksią-
żek i publikacji. W 2020 roku ukazała się jej 

książka „O depresji dziś”, w której przedsta-
wia wiele współczesnych spojrzeń na depresję. 

W ramach założonej przez siebie Fundacji Cumu-
lus prowadziła program zapobiegania depresji i sa-

mobójstwom na Podhalu „Aby halny nikogo nie zabrał".
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chorób i nie chcę być obciąże-
niem dla bliskich”.

Opowiedziałbym tej 
pani o liście otwartym, 
jaki ponoć napisała 
kiedyś i opublikowała 
w mediach społecznoś-
ciowych pewna młoda 
Australijka, umierająca 
na raka, skierowanym 
do wszystkich ludzi na 
świecie, z apelem, aby 
dobrze wykorzysta-
li swój czas na ziemi, 
bo każdy dzień życia to 
skarb i przywilej, które-
go ona już wkrótce mieć 
nie będzie.
„Ale proszę pana, ja już od 
roku o tym myślę, wiem, że inni 
sobie jakoś radzą, ale ja już nie 
mam siły”.

Odpowiedziałbym: "Ale 
przecież ma pani bliskie 
osoby, ma pani dla kogo 
żyć… ".
Ok, zakończmy już to ćwicze-
nie. Niestety, nie tędy droga! 
Pan swoimi wypowiedziami 
i argumentacją niejako pod-
ważył „moje” myślenie. Nie 
uwierzył „mi” pan. Próbował mi 
pan dawać rady, polemizować 
ze mną. Nie tak powinno się 
o tych sprawach rozmawiać, 
choć każda życzliwa rozmowa 
jest lepsza niż żadna. Rzecz 
w tym, że nie dał mi pan prze-
strzeni do swobodnego wy-
powiedzenia się, w rozmowie 
był bardziej pan, niż osoba 
myśląca o odebraniu sobie ży-
cia. W takiej sytuacji niezwykle 
ważne jest, aby osoba mająca 
myśli samobójcze poczuła, że 
może być wysłuchana i zrozu-
miana, co komunikuje jej, że 
jest ważna, ale bez oceniania 
i podawania jej „dobrych rad”, 
czy polemizowania.

Mężczyźni chyba nie są 
w tym zbyt dobrzy…
Są, są wrażliwi, tylko często 
muszą się tego najpierw nie 

bać, nie wstydzić, nauczyć. 
Aby prowadzić takie rozmowy, 
warto też wcześniej przemy-
śleć swój własny stosunek do 
śmierci, w tym także do śmier-
ci samobójczej. Warto w tym 
miejscu polecić wszystkim 
bardzo przystępnie opracowa-
ne i dostępne online materiały 
edukacyjne na temat zasad 
rozmawiania z osobami w kry-
zysie samobójczym. Można 
je znaleźć na stronie interne-
towej projektu „Życie warte 
jest rozmowy”, który został 
przygotowany pod auspicjami 
Polskiego Towarzystwa Suicy-
dologicznego.

Krótko mówiąc, szkod-
liwym mitem jest to, że 
nie należy wprost pytać 
kogoś o myśli samobój-
cze?
Oczywiście. Należy pytać, roz-
mawiać, troszczyć się. Osoby 
z myślami, tendencjami sa-
mobójczymi często przejawia-
ją myślenie dychotomiczne, 
„albo-albo”. A w spokojnej 
rozmowie mogą zobaczyć, że 
coś może być pomiędzy. Kie-
dy ktoś mówi mi o tym, że ma 
myśli samobójcze, ja często 
pytam: "I jak pan/ pani sobie 
z nimi radzi? Czym one są dla 
pana/ pani? Kiedy najczęściej 
się pojawiają?".
Wróćmy jeszcze do kwestii 
sygnałów ostrzegawczych, ale 
takich mniej oczywistych, jakie 
może „wysyłać” starsza oso-
ba będąca w kryzysie samo-
bójczym, czy też konkretnych 
okoliczności życiowych, które 
mogą świadczyć o dużym za-
grożeniu takim kryzysem.
Poza silnymi czynnikami ry-
zyka takimi jak np. utrata 
współmałżonka, samotność, 
choroba, trzeba być uważnym 
na wszystkie inne negatywne 
zmiany, w których sytuacja 
osoby starszej uległa znacz-
nemu pogorszeniu. Chodzi 
tu o obniżenie jakości życia, 
ograniczenie dotychczasowe-

go sposobu funkcjonowania, 
nową diagnozę, pogorszenie 
stanu zdrowia, etc. Na przy-
kład, gdy u starszej osoby 
pogorszy się swoboda poru-
szania, pojawią się niespraw-
ność fizyczna czy zaburzenia 
równowagi, tak że nie może 
już sama schodzić z IV piętra, 
w budynku bez windy. To po-
ważna, negatywne zmiana. Nie 
bez powodu o takich osobach 
mówi się „więźniowie IV pię-
tra”.

Czy można liczyć na to, 
że starsze osoby powie-
dzą o myślach samobój-
czych wprost swoim do-
rosłym dzieciom?
Nie można na to zbytnio liczyć, 
gdyż rodzice zwykle nie chcą 
martwić czy też obciążyć swo-
ich dzieci. Nierzadko towarzy-
szy temu też nuta rozżalenia 
i zawodu co do dzieci, nawet 
jeśli nie jest ona wyrażana 
wprost. Dlatego trzeba uważ-
nie obserwować bliskie nam 
starsze osoby, aby uchwycić 
sygnały ostrzegawcze albo nie 
przegapić istotnych czynników 
ryzyka. Nie dajmy też zwieść 
się pozorom. Nie zawsze oso-
ba w kryzysie samobójczym 
jest smutna. Ktoś, kto już zde-
cydował się na samobójstwo, 
często może nawet sprawiać 
wrażenie osoby zadowolonej 
i spokojnej. Warto też wie-
dzieć, że osoby planujące 
samobójstwo często rozdają 
swoje rzeczy, porządkują swo-
je sprawy i swoje najbliższe 
otoczenie. Należy też być czuj-
nym, gdy starsza osoba straci 
swoje ukochane zwierzę, któ-
remu była potrzebna.

Skoro tyle mówiliśmy 
o czynnikach ryzyka, to 
na koniec powiedzmy 
jeszcze o czynnikach 
chroniących.
To też jest bardzo złożona i in-
dywidualna sprawa, bo ludzie 
różnią się między sobą istot-

nie odpornością psychiczną 
(nazywaną ostatnio coraz 
częściej z języka angielskiego 
resilience). Decyduje o jej sile 
w danym momencie u dane-
go człowieka bardzo wiele 
różnych czynników, począw-
szy od naszych predyspozycji 
genetycznych i biologicznych 
(jak np. wrodzony poziom im-
pulsywności), poprzez czyn-
niki zdrowotne (aktualny stan 
zdrowia, choroby, dolegliwości 
bólowe, uzależnienia), aż po 
czynniki sytuacyjne i społecz-
ne (np. samotność, problemy 
z tożsamością, migracje).

Czyli niekoniecznie jest 
tak, jak być może wie-
lu naiwnie sądzi, że jak 
starsza osoba ma dzieci 
i wnuki (dużą rodzinę), 
to jest już niejako z au-
tomatu dobrze zabezpie-
czona albo „chroniona” 
przed samobójstwem? 
To znaczy mniej skłonna 
targnąć się na swoje ży-
cie, bo przecież „ma dla 
kogo żyć”…
Niestety, zwłaszcza że dzieci 
mogą mieszkać np. w innym 
mieście, za oceanem albo na-
wet w tym samym bloku, ale 
nie odwiedzają rodziców. Przy-
jadą w odwiedziny na święta 
lub nie. Zadzwonią albo nie. 
Poza tym nie wszystkie relacje 
między rodzicami i dziećmi czy 
między dziadkami a wnukami 
są dobre. Ba! Posiadanie dzie-
ci i wnuków może być dopraw-
dy bardzo bolesne. Kiedyś 
usłyszałam bolesną opowieść 
o wyczekiwaniu na Wigilię, 
wyczekiwaniu na wnuczkę. 
Tymczasem wnuczka zapuka-
ła do drzwi rano, i w drzwiach 
złożyła życzenia, powiedziała, 
że jednak nie może zostać, 
że musi lecieć i bardzo się 
spieszy. Zatem osamotnionym 
i niepotrzebnym można czuć 
się, nawet posiadając czworo 
dzieci i dziesięcioro wnucząt. 
Takie są realia. Nie zmienia to 

jednak faktu, że jednym z naj-
silniejszych czynników chro-
niących przed samobójstwem 
są właśnie relacje między-
ludzkie: oczywiście te dobre, 
bliskie, budujące. Pamiętam 
80-letnią kobietę, bardzo scho-
rowaną, samotną, która zosta-
ła przyjęta do szpitala po pró-
bie samobójczej. Nie chciała 
już żyć, miała słabą odporność 
psychiczną, wszystko widziała 
negatywnie, taką miała osobo-
wość. Była więc niezadowo-
lona, że została odratowana. 
Podczas pobytu zaczęła jed-
nak pomagać młodej, samot-
nej i nieszczęśliwej dziewczy-
nie po wyjściu z domu dziecka, 
stała się jej potrzebna. Przy 
wypisie podzieliła się z nami, 
że początkowo była zła, że zo-
stała odratowana, ale widząc 
nasze zaangażowanie i walkę 
o jej życie, poczuła, że na jej 
życiu komuś zależy.

Czyli wychodzi na to, 
że najbardziej pomaga 
i chroni w takiej sytuacji 
bycie komuś potrzeb-
nym, nadanie sensu 
swojemu życiu, tu i teraz.
Tak, chodzi o posiadanie wo-
kół siebie osób, którym na 
„mnie” zależy, czyli inaczej 
mówiąc tzw. sieci wsparcia. 
Badania naukowe potwierdzi-
ły też, że istotnym czynnikiem 
chroniącym jest wiara, w tym 
zwłaszcza te wyznania religij-
ne, jak np. katolicyzm czy pra-
wosławie, które kładą najwięk-
szy akcent na życie społeczne 
(wspólnotowe).

Co jeszcze może po-
móc: jakaś pozytywna 
zmiana w otoczeniu albo 
wyjazd?
Nie coś, ale ktoś. Kiedy np. 
dzieci wyślą w dobrej wierze 
swojego schorowanego ojca, 
który niedawno stracił żonę 
i jest w depresji, do sanato-
rium, to może to być zły po-
mysł. Może się tam bowiem 

czuć źle. W depresji człowiek 
izoluje się, nie szuka towa-
rzystwa. W ciężkiej depresji 
człowiek nie potrafi się wziąć 
w garść, ani cieszyć. Depresję 
trzeba leczyć, forsowanie nic 
nie da. Ale można razem po-
siedzieć w domu, zadbać o po-
siłki, leki, czystość. Oczywiście 
w innych okolicznościach 
wyjazd czy zmiana otoczenia 
mogą być bardzo pomocne 
i pożądane. Coraz częściej się 
pisze o leczącym wpływie lasu 
na depresję, a więc spacer 
i przebywanie w lesie.

Ale chyba las nie zastąpi 
leków?
Raczej nie, choć faktycznie 
może to jest przejaw nad-
chodzącej „demedykalizacji” 
w leczeniu depresji. W latach 
80. i 90. mieliśmy coraz więcej 
nowych leków przeciwdepre-
syjnych, lecz ostatnio coraz 
mniej nowych preparatów z tej 
grupy. Znamy już dobrze moż-
liwości farmakoterapii, plusy 
i ograniczenia. Z powodu tych 
ograniczeń ciągle szukamy no-
wych, alternatywnych metod 
terapeutycznych lub wracamy 
do starych, wcześniej prakty-
kowanych, lecz nieco zapo-
mnianych. I tak np. wróciliśmy 
do elektrowstrząsów. Badamy 
też intensywnie i sprawdzamy 
wpływ ruchu, a nawet konkret-
nych zestawów ćwiczeń na 
depresję. Wielu psychiatrów 
wskazuje, że spacer w lesie 
poprzez wielość różnego ro-
dzaju bodźców zmysłowych 
i ruchowych poprawia jedno-
cześnie wiele funkcji organi-
zmu, w tym m.in. poprawia 
funkcje poznawcze i nastrój. 
To także jest więc jakaś opcja 
do zastosowania w przypadku 
osób starszych.

Dziękuje za rozmowę.

Źródło: zdrowie.pap.pl
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Właśnie dlatego powstało Alveo – kompozycja 26 ziół, która efektywnie wspiera oczyszczanie  
organizmu, tworząc tym samym przestrzeń do skutecznego wchłaniania niezbędnych  
dla zdrowia składników odżywczych. 

KROK 1
Oczyszczenie organizmu
Zadaniem kompozycji ekstraktów 
zawartych w Alveo jest oczyszczenie 
układu pokarmowego z zalegających 
w nim złogów i toksyn.  

KROK 2
Skuteczne wchłanianie składników 
odżywczych
Oczyszczony układ trawienny lepiej 
wchłania dostarczane każdego dnia 
składniki odżywcze.

KROK 3

Lepsze odżywienie narządów,  
tkanek i komórek
Dobrze odżywiony organizm i optymal-
ne wchłanianie składników odżywczych 
to dobrze odżywione tkanki, narządy 
i komórki.

KROK 4

Prawidłowe funkcjonowanie  
narządów i organów
Lepiej odżywione tkanki i komórki, to 
usprawniona praca wszystkich narzą-
dów oraz optymalizacja procesów 
metabolicznych i regeneracji.

KROK 5 

Zwiększenie odporności organizmu
80% komórek układu immunologiczne-
go znajduje się w jelitach, więc oczysz-
czone jelita to lepsze funkcjonowanie 
układu odpornościowego.

www.akuna.pl

zniżka
30%

od wartości każdego zamówienia  
przy rejestracji z kodem  

AKZDS8n8o43k1

5%

Wspomóż swój organizm na jesień!
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Hemoroidy    szczeliny    krwawienia    świąd 

  przyspiesza gojenie uszkodzonej anodermy 

 i śluzówki odbytu

  zapobiega chorobie hemoroidalnej 

 oraz nawrotom choroby

  działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie

  zmniejsza obrzęki

  przywraca elastyczność oraz właściwe 

 napięcie naczyń krwionośnych

  szybko łagodzi ból, pieczenie i swędzenie 

 okolicy odbytu

  pianka – odpowiednia higiena okolicy odbytu

DOSTĘPNY
W APTEKACH
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damskie figi/wysoki stan męskie slipy/bokserki

Bielizna wielokrotnego użytku
Prać w temperaturze do 40 st.C (ponad 100 cykli prania)

Ultra chłonna
Dzięki wszytej na stałe, opatentowanej wielofunkcyjnej wkładce  
o dużej zdolności absorpcji moczu i innych wydzielin

Neutralizuje nieprzyjemne zapachy
Natychmiastowa pełna neutralizacja zapachu moczu (amoniaku)  
oraz zapachu wydzielin z narządów płciowych

Komfort suchej bielizny w kontakcie ze skórą 
Zapobiega maceracji i otarciom naskórka

Hipoalergiczna 

Nie zawiera składników stanowiących zagrożenie dla zdrowia

Poprawa jakości życia
Eleganckie i dyskretne wzornictwo, komfortowy fason

Bielizna  
wielokrotnego użytku
NA NIETRZYMANIE MOCZU
Bawełniana bielizna ProtechDry® dla kobiet i mężczyzn  

Więcej zalet – lepsza jakość życia

Rabat 10% 
na cały 

asortyment sklepu 
www.artcoll.pl 

z kodem 
Senior21

Nowy kompleks dla 
seniorów w Mosznej 
Starzejące się społeczeń-
stwo wymaga specjali-
stycznej infrastruktury 
i profesjonalnej opieki, 
a demograficzny trend owo-
cuje nowymi inwestycjami. 
Jednym z takich wszech-
stronnych projektów jest 
Dom Seniora Amazonka 
w woj. opolskim. Kompleks 
położony jest wśród zieleni, 
z dala od zgiełku i hałasu, 
w urokliwym sąsiedztwie 
Zamku w Mosznej. 

Ośrodek oferuje pokoje dla 
osób wymagających całodobo-
wej opieki; mieszkania wspoma-
gane – dla samodzielnych sa-
motnych osób lub par seniorów 
oraz miejsca dziennego pobytu, 
czyli czasową opiekę dla osób 
potrzebujących wsparcia i reha-
bilitacji np. po leczeniu, urazie 
lub na potrzeby wytchnienio-
we (czas wyjazdu/odpoczynku 
opiekuna). 

Na co zwrócić uwagę wybie-
rając dom opieki? Na począ-
tek warto przyjrzeć się właśnie 
architekturze i infrastrukturze, 
sprawdzić, czy jest ona przyja-
zna osobom starszym z ogra-
niczonymi możliwościami w po-
ruszaniu się. W Domu Seniora 
Amazonka wszystkie pokoje 
wyposażono we własną łazien-
kę, a całość przystosowano do 

korzystania przez osoby z ogra-
niczeniami w poruszaniu się. 
Mieszkalna część pokoju speł-
nia tzw. standard powierzchnio-
wy i wynosi zazwyczaj około 
20-22 m2 w przypadku pokoju 
jednoosobowego oraz około 
32-35 m2 w przypadku pokoju 
dwuosobowego. Na wyposa-
żeniu pokoju znajdujemy łóżko 
z możliwością pełnej regula-
cji pozycji, szafę, stół, krzesła 
z podłokietnikami ułatwiające 
wstawanie oraz szafkę nocną. 
Każdy pokój i mieszkanie wspo-
magane są objęte systemem 
przywoławczo-alarmowym za-
równo w łazience, jak i w części 
mieszkalnej. 

Oprócz dostosowanych do 
potrzeb seniorów pokoi i miesz-
kań znajdziemy tu mnóstwo 
części wspólnych takich jak 
atrium, kącik kominkowy, kącik 
kawowy, bibliotekę, salę TV, ka-
plicę i liczne tarasy, które są dla 
podopiecznych gwarancją jako-
ści spędzanego tu czasu. 

Dom Seniora Amazonka za-
prasza, ul. Prudnicka 4, 47-370 
Moszna, tel. +48 515 078 004.

REKLAMA

„Twoja obecność pomaga 
mi żyć” to autorski program 
Stowarzyszenia, którego za-
łożeniem są regularne odwie-
dziny wolontariusza w domu 
podopiecznego. – To profe-
sjonalny system długotermi-
nowego wolontariatu towa-
rzyszącego, który zapewnia 
regularne wsparcie seniorowi 
i buduje poczucie bezpieczeń-
stwa, szczególnie ważne dla 
starszego człowieka żyjące-
go samotnie – mówi Joanna 
Mielczarek, dyrektorka Sto-
warzyszenia, a prywatnie wo-
lontariuszka pani Marii, pod-
opiecznej z Warszawy. Pani 
Maria nie ma tutaj rodziny – do 
stolicy przyjechała jako młoda 
dziewczyna, za pracą i marze-
niami. Życie napisało scena-
riusz, jakiego nigdy sobie nie 
wyobrażała – smutny, bez dru-
giej osoby obok. Na szczęście 
poznała mbU i od kilkunastu 
lat przyjaźnimy się – dodaje J. 
Mielczarek.

Dzięki cyklicznym wpłatom 
darczyńców Stowarzysze-
nie ma szansę nieść pomoc 
potrzebującym i samotnym 
seniorom. Długoterminowy 
wolontariat i systematyczne 
odwiedziny to jedyny sposób 
na budowanie trwałych relacji 
opartych na przyjaźni, szacun-
ku i wzajemnym zaufaniu po-
między podopiecznym a wo-
lontariuszem.

– Gorąco zachęcamy do 
wsparcia działań Programu 
„TWOJA OBECNOŚĆ POMA-
GA MI ŻYĆ” – apeluje J. Miel-
czarek. Już 32 zł miesięcznie 
wystarczy, aby pomóc jednej 
osobie starszej. Kwota jest 
przeznaczona m.in. na dojazd 
wolontariusza, kawę i herbatę 
na spotkanie z seniorem, upo-
minki i kwiaty na urodziny czy 
imieniny podopiecznego. Po-
moc darczyńców pozwala tak-
że finansować profesjonalne 
wsparcie wolontariuszy: szko-
lenia, warsztaty i koordynację 
oraz ubezpieczenie. 

O działalności Stowarzy-
szenia mali bracia Ubogich 
w aktualnym numerze „Ga-
zety Senior” pisze redaktor 
Andrzej Wasilewski w artykule 
„O wzbogacaniu senioralnego 
świata. Zaopiekowani w Po-
znaniu”.

Więcej informacji na temat Pro-
gramu można znaleźć na stronie 
www.obecnoscpomaga.pl

Samotność odbiera sens życia 
Pomóż go przywrócić!
Kampania Stowarzy-
szenia mali bracia 
Ubogich zwraca 
uwagę na samotność 
starszych ludzi. Orga-
nizacja przekonuje, że 
OBECNOŚĆ pomaga.

REKLAMA

REKLAMA
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Zamówienia, 
porady dot. 
sprzętu medycznego
+48 33 499 50 00
info@timago.com
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

ORTEZA COXA  
HIT SPORLASTIC

REKLAMA

Dr Jadwiga Kwiek – psycholog, 
psychoterapeuta. Emerytowany pracownik 
naukowy, dydaktyk, wykładowca m.in. 
psychologii na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Prezes założyciel 
UTW w Tarnowie Podgórnym, na którym 
prowadzi popularne zajęcia z psychologii 
dla seniorów. Autorka książki „…jak żyć, jak? 
PRZEPIS na CZŁOWIEKA” dedykowanej słuchaczom UTW.

zaOPIEKUJ się sobą!
Jadwiga Kwiek
ABC Psychologii dla seniorów. Cykl 

WyKŁADy, WARSZTATy Z AUTORKą
Dr Jadwiga Kwiek przyjmuje zaproszenia na wykłady, warsztaty 
i spotkania autorskie od sanatoriów organizujących turnusy dla 
seniorów, UTW, bibliotek i klubów seniora. Gorąco polecamy 
jednodniowe warsztaty o tematyce „POKONAĆ STRES!” 
i „ODNALEŹĆ w SOBIE OPTYMISTĘ!”
Więcej informacji, kontakt: dr Jadwiga Kwiek
e-mail: jkwiek@amu.edu.pl, tel. 61/896-36-17

Orteza biodra stosowana po operacji wstawienia endoprotezy sta-
wu biodrowego oraz zabiegach artroskopii biodra. Orteza Coxa Hit 
zabezpiecza nogę w stawie biodrowym w odwiedzeniu i rotacji ze-
wnętrznej. Zalecana przez lekarzy również, jako stabilizator stawu 
biodrowego w leczeniu zachowawczym zwyrodnienia bioder, artre-
tyzmu. Zalety to pasek kontrolny wskazujący odpowiednią kompre-
sję, elastyczny, przewiewny materiał oraz bezstopniowa regulacja, 
dzięki zapięciom na rzepy.

Funkcje:
• Kompresja zapobiegająca 

tworzeniu się krwiaków po 
operacji

• Stabilizacja stawu biodrowego
• Lepsza koordynacja 

i percepcja mięśni biodrowych 
(propriocepcja)

• Lekki efekt odwodzenia stawu 
biodrowego

• Możliwość zastosowania 
kompresów termicznych jako 
uzupełnienia fizjoterapii

Orteza kręgosłupa i tułowia 
VERTEBRADYN OSTEO 
SPORLASTIC
Gorset ortopedyczny zabezpieczający kręgosłup piersiowy wraz 
z dolną częścią tułowia L-S oraz powłoki brzuszne. Polecany dla 
osób z bezwzględnym wskazaniem do stabilizacji całego kręgosłu-
pa, które nie lubią ciężkich, niewygodnych „zbroi”. Aktywna orteza 
tułowia nie wywołuje efektu usztywnienia mogącego być przyczy-
ną dyskomfortu. Skutecznie zapobiega pogłębieniu się skrzywie-
nia kręgosłupa, pomagając utrzymać prawidłową postawę ciała 
podczas poruszania się i siedzenia. Redukuje dolegliwości bólowe 
pleców związane z przeciążeniem mięśni grzbietowych. Komfort 
noszenia zapewnia elastyczny materiał oraz anatomiczna, wstęp-
nie uformowana i regulowana szyna. Ma łatwe w obsłudze zapięcia 
oraz indywidualną regulację pasków i ułożeń pelot ramiennych.

Zalecana:
• Osteoporoza, leczenie 

zachowawcze kifoz 
wtórnych

• Garb połączony 
z bolesnością

• Niewydolność mięśni
• ZZSK (choroba 

Bechterewa)
• W przebiegu leczenia 

choroby Scheuermanna
• Stabilne złamania kręgów 

w odcinku piersiowym/
lędźwiowym kręgosłupa.

Dostępna w wielu rozmiarach!  
Dopasuj odpowiedni, mierząc na siedząco obwód pasa oraz 
długość kręgosłupa od kręgu szyjnego C7 do powierzchni krzesła.

Z jednej strony powiększa 
się liczba podmiotów, którymi 
powinniśmy się opiekować. 
Czyli zwiększa się zakres na-
szych codziennych obowiąz-
ków. Z drugiej strony specjali-
ści od zdrowia psychicznego 
biją na alarm: jesteśmy coraz 
bardziej wypaleni, prze-
ciążeni. Nie dajemy rady. 
Nie radzimy sobie. W pracy, 
w domu, w szkole, w życiu 
społecznym.

Skąd się bierze zjawisko 
przeciążenia, wypalenia? Dla-
czego tak wielu ludzi dopusz-
cza do sytuacji wyczerpania 
organizmu, dlaczego nie uru-
chamia się obronny odruch 
instynktu samozachowaw-
czego, jaki wewnętrzny me-
chanizm lub jaki wewnętrzny 
deficyt temu sprzyja?

Odpowiedź, jak zwykle 
w przypadku złożonych 
ludzkich spraw, nie jest taka 
prosta. Niemniej wszystkie 
szczegółowe naukowe ustale-
nia i hipotezy można sprowa-
dzić do wspólnego mianowni-
ka. Mianownika dającego się 

przedstawić w sposób prak-
tyczny i użyteczny. Tym mia-
nownikiem jest umiejętność 
opiekowaniu się sobą.

Skąd się ona bierze i dla-
czego, w jakich warunkach 
może jej zabraknąć? Ale 
przede wszystkim, czym jest 
umiejętność opiekowania się 
sobą? Opiekowanie się sobą 
to przede wszystkim dawa-
nie sobie wsparcia i miło-
ści. Niezwykle ważne jest to, 
żebyśmy zdali sobie sprawę 
z podstawowego prawa, że 
im więcej od siebie wyma-
gasz, tym więcej potrzebu-
jesz własnej miłości. W trud-
nych sytuacjach należy sobie 
powtarzać: jestem tutaj, ni-
gdzie się nie spieszę, stoję 
za tobą, jestem po twojej 
stronie, możesz na mnie 
polegać, możesz się o mnie 
oprzeć, z radością niosę 
twój ciężar, należy Ci się 
oddech i odpoczynek.

Zdolność do opiekowania 
się sobą posiada dwie skła-
dowe:
• Intelektualno-poznawczą, 

czyli określoną wiedzę na 
temat „instrukcji obsługi” 
ludzkiego organizmu;

• Składową emocjonalną wy-
znaczającą nasz stosunek 
do nas samych.
Z tym pierwszym nie ma 

kłopotu. Można ją stosunko-
wo łatwo uzupełnić, zapisać 
i zapamiętać. Pamiętając 
o pułapce, jaką są dziedzi-
czone przez pokolenia, dog-
matyczne przekonania na 
temat tego, co dla nas dobre, 
a co nie dobre. Zdecydo-
wanie trudniej jest z korektą 
emocjonalnego nastawienia 
do nas samych.

W przypadku seniorów 
ważna jest uważność w po-
dejściu do stereotypowego 
podejścia do takich pojęć, 
i związanych z nimi ról i ocze-
kiwań, jak emeryt/emeryt-
ka czy babcia, dziadek. 
Wprawdzie emeryci, z reguły, 
zwolnieni są z obowiązków 
zawodowych i teoretycznie 
mają więcej czasu. Niemniej 
w praktyce jest tak, że z po-
wodu osłabionych starzeniem 
się ciała, sił witalnych, potrze-
bują znacznie więcej czasu 
na wykonanie tych samych 
czynności, które w młodości 

wykonywali w dużo szybszym 
tempie. Zatem nadwyżki 
czasu widziane z perspekty-
wy młodszych pokoleń są, 
w wymiarze praktycznym 
życia emeryta, iluzją. To-
też nie można ulegać presji 
typu: „masz dużo czasu, to 
możesz mnie wyręczyć, bo 
ja pracuję zawodowo”. Wie-
lu z nas, chcąc uchodzić za 
sprawnych i młodych du-
chem, pozwala się wpędzić 
w tę pułapkę i podejmuje się 
obowiązków ponad własne 
możliwości fizyczne. Tymcza-
sem wieku metrykalnego nie 
oszukamy. Czym innym jest 
tak zwany wiek psychologicz-
ny, o którym decyduje przede 
wszystkim otwartość naszego 
umysłu, otwarte nastawie-
nie do życia i elastyczność 
w podejściu do zachodzą-
cych zmian.

Z pojęciem babci, dziadka 
wiążą się też, skądinąd bar-
dzo sympatyczne, skojarze-
nia z osobą, która zawsze ma 
czas, która zawsze pomoże, 
poradzi, a nawet wyręczy. 
Rola babć i dziadków w wy-
chowaniu najmłodszych jest 
nie do przecenienia. Ale i tu 
należy zachować uważność 
i zachować proporcje pomię-
dzy troską o innych a troską 
o siebie samego. Szczegól-
nie należy się wystrzegać 
„kupowania miłości” wnuków. 
Dosłownie za pieniądze czy 
prezenty lub za świadczone 
usługi.

Badania pokazują, że ci 
spośród nas, którzy mają 
tendencję do przeciążania 
się pracą i stresem, a tak-
że do ignorowania sygnałów 
ostrzegawczych organizmu, 
posiadają jednocześnie we-
wnętrzną predyspozycję do 
nadmiernego starania się 
o uznanie innych. Rodziców, 
szefów i różnych prawdzi-
wych lub wyimaginowanych 
autorytetów. Mają tendencję 
do nadmiernego wymagania 
od siebie.

Ma to źródło w sposobie 
wychowania. W wychowywa-
niu dzieci powinna obowiązy-
wać zasada: tyle wymagań, 
ile miłości. Innymi słowy, im 
więcej wymaga się od dzie-
cka, tym więcej należy mu 
dawać wsparcia, a także do-

wodów na to, że jest ważne 
i kochane. Często rodzicom 
nie jest łatwo w praktyce wy-
ważyć te proporcje. Bardzo 
wiele zależy przecież od tego, 
jak sami byli wychowywani. 
Bo to właśnie postawa na-
szych opiekunów z dzieciń-
stwa wyznacza nasz później-
szy stosunek do nas samych. 
Jeśli w naszym dzieciństwie 
wymagań było zbyt dużo, 
a wsparcia i miłości za mało, 
to w dorosłym życiu możemy 
mieć trudności z realistycz-
nym wymaganiem od siebie 
i z dawaniem sobie wsparcia 
i opieki.

Stąd tak ważny jest trening 
opiekowania się sobą. Ko-
nieczne jest zainstalowanie 
na twardym dysku naszego 
umysłu tego, co psycholo-
dzy nazywają skryptem we-
wnętrznego opiekuna. Jeżeli 
czujemy, że nam tego brak, 
a równocześnie odczuwamy 
przeciążenie i wypalenie do-
brze udać się do psycholo-
ga. Skorzystać z grupowych 
i indywidualnych ćwiczeń 
pozwalających doświadczać 
troski i wsparcia ze strony in-
nych. Bardzo ważne jest wy-
rabianie nawyku mówienia do 
siebie w umyśle, szczególne 
w tych trudnych momentach 
życia, tekstu, który każde 
dziecko pragnęłoby usłyszeć 
od swoich opiekunów: jestem 
tutaj, nigdzie się nie spieszę, 
stoję za tobą, jestem po two-
jej stronie, możesz na mnie 
polegać, możesz się o mnie 
oprzeć, z radością niosę twój 
ciężar, należy ci się oddech 
i odpoczynek.

Oczywiście, łatwo powie-
dzieć, trudniej wykonać! Poza 
tym nie każdy ma możliwość 
skorzystania z pomocy pro-
fesjonalisty. Ale na szczęś-
cie człowiek ma ogromne 
możliwości adaptacji i samo-
-reperacji, jeśli już zda sobie 
sprawę, czego mu naprawdę 
potrzeba.

Zatem nawet minimalne, 
częściowe tylko przyswojenie 
powyższego skryptu spole-
gliwego opiekuna, wydatnie 
zwiększy nasze szanse w ra-
dzeniu sobie z przeciążeniem 
i ze stresem, a także naszą 
ochotę i wytrwałość we wdra-
żaniu.

Uczy się nas, i słusz-
nie, opiekowania się 
innymi. Obudzeni 
o północy z zamknię-
tymi oczami wyrecy-
tujemy, że trzeba się 
opiekować dziećmi, 
starymi rodzicami, 
chorymi, niepełno-
sprawnymi. Coraz 
bardziej dociera do 
naszej świadomości 
fakt, że bez „zaopie-
kowania” się klima-
tem, zwierzętami, ro-
ślinami, możemy nie 
przetrwać jako gatu-
nek. Wszak jesteśmy 
częścią ekosystemu. 
O czym coraz częś-
ciej przypominają 
nam różnego rodzaju 
kataklizmy.
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Po raz kolejny październik 
stanie się miesiącem po-
znańskich seniorów. Przez 
ponad dwa tygodnie najstar-
si mieszkańcy stolicy Wiel-
kopolski będą mogli skorzy-
stać z wykładów, warsztatów, 
drzwi otwartych i zniżek. 
Po raz kolejny październik stanie 
się miesiącem poznańskich se-
niorów. Przez ponad dwa tygo-
dnie najstarsi mieszkańcy stolicy 
Wielkopolski będą mogli sko-
rzystać z wykładów, warsztatów, 
drzwi otwartych i zniżek.
Na wydarzenia w ramach cyklu 
„Senioralni. Poznań” Centrum 
Inicjatyw Senioralnych zapra-
sza już po raz jedenasty. W tym 
roku „Senioralni” odbędą się 
w dniach 1-17 października. – 
Nie wyobrażamy sobie jesieni 
bez „Senioralnych”, cykl na sta-
łe wpisał się w kalendarz senio-
ralnych imprez w naszym mie-
ście. To przede wszystkim czas, 
kiedy przypominamy o wyjątko-
wej ofercie w mieście, z której 
przez cały rok mogą korzystać 
poznańskie seniorki i senio-
rzy, a która, co najważniejsze, 
stale się poszerza – podkreśla 
Wojciech Bauer, Dyrektor Cen-
trum Inicjatyw Senioralnych 
w Poznaniu. W programie „Se-
nioralnych” znalazło się ponad 
100 wydarzeń, to m.in. wykłady, 
warsztaty, aktywności i drzwi ot-
warte przygotowane we współ-
pracy z partnerami-instytucjami, 
uniwersytetami, organizacjami 
pozarządowymi.
„Senioralni” to zawsze bodziec 
do tego, żeby pomyśleć o swoim 
zdrowiu i skorzystać z bezpłat-
nych badań profilaktycznych. 
W programie również warsztaty 
z fizjoterapeutami dla osób z bó-
lami kręgosłupa, warsztaty die-
tetyczne oraz treningi pamięci. 
W zdrowym ciele zdrowy duch 
– „Senioralni” będą też okazją 
do tego, aby skorzystać z nauki 
pływania czy rozpocząć swoją 
przygodę z nordic walking.
Będzie też sporo propozycji 
dla tych, którzy chcą podnieść 
swoje kompetencje cyfrowe. 
W programie m.in. kurs kom-
puterowy, który umożliwi plano-
wanie miejskich podróży z wy-
korzystaniem Internetu, spacer 
cyfrowy oraz spotkanie poświę-
cone dezinformacji w Interne-
cie. Seniorzy będą mieli też 
okazję zdobyć ekspercką wie-
dzę z wielu dziedzin. Odbędzie 
się m.in. spotkanie na temat 
rynku pracy dla osób starszych, 
będzie się można również pora-
dzić adwokatów w kwestii spad-
ku, testamentu, darowizny czy 
asertywności konsumenckiej. 
Okazji do uczenia się i pozna-
wania nowych rzeczy będzie 
jak zwykle sporo, w programie 
m.in. lekcje języka angielskiego 
i hiszpańskiego.
„Senioralni” tradycyjnie będą 
zachęcać też do zwiedzania 
i spacerowania po zakamarka-
mi Poznania. Wśród wydarzeń 
propozycje koncertów, recitali, 
spotkań muzycznych, senioral-
nych śpiewanek oraz warszta-
tów teatralnych przygotowanych 
z myślą o osobach starszych.

„Senioralni” 
w natarciu!

Udział w większości wydarzeń jest nieodpłatny lub opłata za wstęp jest niewielka. Wydarzenia 
oznaczone w programie na niebiesko – odbywają się w CIS, na fioletowo – online, na zielono – to 
dyżury telefoniczne. Wszystkie spotkania odbywają się w reżimie sanitarnym. 
Program może ulec zmianom w związku z sytuacją epidemiologiczną.  
Aktualny program dostępny jest na stronie www.centrumis.pl. Szczegóły: 61 847 21 11.  

1 października

g. 10-12 Spotkanie z ręko-
dziełem: dekorowanie ce-
ramiki
Stow. CREO, ul. Kochanow-
skiego 8a/2, zapisy: 667 313 
012, udział bezpłatny.
g. 11-15, Drzwi Otwarte 
w Filii nr 1 ZDDP
Ogród, ul. M. Konopnickiej 
18, zapisy: 61 865 81 19, 
udział bezpłatny.
g. 12, Dyskusja o muzyce 
i ekonomii: Wszystko zaczę-
ło się od Adama (Smitha)
UE w Poznaniu, ul. Towarowa 
55, sala 4.1, inf. 61 856 92 45, 
wstęp wolny.
g. 19, Spektakl: Moralność 
pani Dulskiej
Asz.teatr, os. Kosmonautów, 
paw. 118, bilety: 5 zł, rezer-
wacja: 500 786 612.

2 października

g. 9, 10, 11, Warsztaty z ćwi-
czeń stabilizacyjnych tuło-
wia
Wlkp. Centrum Fizjoterapii, 
ul Łomżyńska 1, zapisy: 692 
750 222, udział bezpłatny.
g. 10-17, Wystawa: Zatrzy-
mane w targowym kadrze. 
100 lat targów w Poznaniu
Fotoplastykon Poznański, ul. 
F. Ratajczaka 44,  inf. 61 854 
07 52, wstęp wolny.
g. 10-15.30. Prelekcje 
w Pracowni-Muzeum J. I. 
Kraszewskiego
ul. Wroniecka 14, zapisy: 61 

855 12 44, udział bezpłatny.
g. 11, Trening Pamięci 
z Fundacją Młyn Wsparcia
ul. Krakowska 9 a, zapisy: 663 
942 366, udział bezpłatny.
g. 11-14, Kurs komputerowy 
dla seniorów: podróż miej-
ską komunikacją
Biblioteka Raczyńskich, pl. 
Wolności 19, zapisy: 61 885 
89 18, udział bezpłatny.
g. 12, Spacer po Ostrowie 
Tumskim z przewodnikiem
Zbiórka: przed Śluzą Kate-
dralną, ul. Dziekańska 2, inf.: 
61 647 76 00, wstęp wolny.
g. 12.30, Oprowadzanie po-
święcone postaci Ignacego 
Mosia
Muzeum Literackie Henryka 
Sienkiewicza, Stary Rynek 
84, zapisy: 61 852 89 71, 
udział bezpłatny.
g. 13, Warsztaty tworzenia 
kartek okolicznościowych
KS „Niezły Młyn”, ul. Krakow-
ska 9a, zapisy: 662 035 498, 
udział bezpłatny.
g. 17, Spotkanie z dzienni-
karzem i pisarzem Piotrem 
Bojarskim
Filia Biblioteki Raczyńskich, 
ul. Rubież 14 a/37, zapisy: 61 
671 11 67, udział bezpłatny.
g. 19, Spektakl: Śluby Pa-
nieńskie
Teatr Polski, ul. 27 Grud-
nia 8/10, bilety: 55/35 zł, 
dla posiadaczy PZK – 20 zł, 
prelekcja przed spektaklem 
(g.18.30), inf.: 61 852 05 41.
 

3 października

g. 16.45, Wykład: Językowo-
-kulturowy obraz Włoch 
i Włochów | online
Inst. Filologii Romańskiej UAM. 
Link do spotkania na stronie: 
www.centrumis.pl/senioralni-
-poznan/edycja-2021/program-
-wydarzen (przy informacji o wy-
darzeniu), inf.: 608 347 240.

4 października

g. 9, Błędy językowe i grzecz-
ność w komunikacji | online
CIS, zapisy: 61 847 21 11, link 
do spotkania zostanie przesła-
ny po zapisaniu się.
g. 10, Policja kiedyś i dziś: 
zwiedzanie Policyjnej Sali 
Tradycji
Komenda Woj. Policji w Pozna-
niu, ul. Taborowa 22, zapisy 
(od 1.10): 723 918 401 (w g. 
8-15), udział bezpłatny.
g. 10-15, Drzwi Otwarte w Filii 
nr 3 ZDDP
os. Piastowskie 101, inf.: 61 
875 41 69, wstęp wolny.
g. 10-15, Badam swój wzrok 
raz na rok
Silver Optyk: ul. Warszawska 
98 a, zapisy: 574 063 117, 
koszt: 10 zł.
g. 11.45, To nie Leśna Góra: 
wykład o serialach medycz-
nych | stacjonarnie i online
Wydz. Anglistyki UAM, ul. 
Grunwaldzka 6 (Sala Górna), 
zapisy (od 1.10, na wykład 
stacjonarny lub online): senio-
ralni.anglistyka@wa.amu.edu.

pl (po zapisaniu się zostanie 
przesłany link do spotkania 
online), inf.: 604 445 344.
g. 12,  Cyfrowy spacer po 
Poznaniu: nauka korzystania 
z urządzeń cyfrowych w mie-
ście
CIS, zapisy: 61 847 21 11, 
zbiórka przed budynkiem sta-
rego dworca, udział bezpłatny.
g. 17, Warsztaty dietetyczne
Gabinety Med. Novina, ul. No-
wina 12 A, zapisy (do 3.10): 
665 505 606, udział bezpłatny.
g. 18-20, ZUS: porady emery-
talno-rentowe
X LO w Poznaniu, os. Rzeczy-
pospolitej 111, inf.: 61 874 53 
58, wstęp wolny.

5 października

g. 11, Oprowadzanie po Mu-
zeum Powstania Poznańskie-
go – Czerwiec 1956
ul. Św. Marcin 80/82, zapisy: 
61 852 94 64, udział bezpłatny.
g. 11, Praca i aktywność dla 
osób wieku 50+ | online
Portal Flexi.pl, link do spotka-
nia zostanie przesłany po na-
desłaniu zgłoszenia: kontakt@
flexi.pl, inf.: 885 858 793, udział 
bezpłatny.
g. 11-13, Dzień otwarty w Mu-
zeum Archeologicznym
ul. Wodna 27, zapisy: 61 628 
55 53, udział bezpłatny.
g. 11.45, Wykład o komuni-
kacji na linii medyk-pacjent | 
stacjonarnie i online
Wydz. Anglistyki UAM, ul. 
Grunwaldzka 6 (Sala Górna), 

zapisy (od 1.10, na wykład 
stacjonarny lub online): senio-
ralni.anglistyka@wa.amu.edu.
pl (po zapisaniu się zostanie 
przesłany link do spotkania 
online), inf.: 604 445 344.
g. 15.30, Filmowy Klub Se-
niora w Rialto: Gunda
ul. Dąbrowskiego 38, bilety: 12 
zł, inf.: 61 847 53 99.
g. 19, Tryptyk baletowy: BER
Aula Artis, ul. Kutrzeby 10, bi-
lety: 43 zł, do nabycia m.in. 
w kasach Teatru Wielkiego 
w Poznaniu, inf.: 61 659 02 00.

6 października

g. 10-15, Dzień Otwarty w Filii 
nr 2 ZDDP
ul. Nowy Świat 7/11, inf.: 691 
870 046, wstęp wolny.
g. 10, 10.45, 11.30, Zajęcia 
nauki pływania dla seniorów
Pływalnia Miejska Winogrady, 
os. Zwycięstwa 124, zapisy: 
503 436 934, bilety: 14/12 zł.
g. 10-16, Badania słuchu 
i konsultacje z protetykami 
słuchu
Promedica, ul. Mickiewicza 31, 
pok. 104, zapisy (od 1.10): 534 
027 174, udział bezpłatny.
g. 11, Wizyta w Domu Żółwia: 
Spiesz się powoli
Stare Zoo, ul. Zwierzyniecka 
19, zbiórka przy wejściu głów-
nym, inf.: 61 847 23 97, wstęp 
wolny.
g. 13, Senior w Kinie Muza: 
Żeby nie było śladów
ul. św. Marcin 30, bilety: 10 zł, 
inf.: 61 852 34 03.
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g. 15-18, Fundacja Edukacji 
Prawnej: spadki, testamenty 
i darowizny
ul. Poplińskich 12, zapisy: 500 
720 651, udział bezpłatny.
g. 16,  Angielski w codzien-
nych sytuacjach
CJO „Kontakt”, pl. Bernardyń-
ski 1 a/1, zapisy: 534 577 180, 
udział bezpłatny.
g. 17, Wykład: Najważniej-
sze książki w życiu
Wydz. Filologii Polskiej i Kla-
sycznej UAM, ul. Fredry 10, 
sala 285, inf.: 61 829 45 20, 
wstęp wolny.
g. 19, Tryptyk baletowy: BER
Inf. przy wydarzeniu 5.10, g. 
19.

7 października

g. 9-10, Woj. Stacja Pogoto-
wia Ratunkowego: pierwsza 
pomoc
CIS, ul. Mielżyńskiego 24, za-
pisy: 61 847 21 11, udział bez-
płatny.
g. 11, 14, Spacer: Niezwykli 
mieszkańcy Nowego Zoo
ul. Krańcowa 81, zbiórka przy 
wejściu od ul. Krańcowej, bile-
ty: 4 zł, inf.: 61 870 95 02.
g. 16, Lekcja hiszpańskiego 
dla początkujących
CJO „Kontakt”, pl. Bernardyń-
ski 1 a/1, zapisy: 534 577 180, 
udział bezpłatny.
g. 17, Wykład: Ocalić od za-
pomnienia
Wydz. Filologii Polskiej i Kla-
sycznej UAM, ul. Fredry 10, 
sala 285, inf.: 61 829 45 20, 
wstęp wolny.
g. 19. Tryptyk baletowy: BER
Inf. przy wydarzeniu 5.10, g. 
19.

8 października

g. 10, Stow. Demagog: spot-
kania na temat fake newsów
CIS, ul. Mielżyńskiego 24, za-
pisy: 61 847 21 11, udział bez-
płatny.
g. 10, Prezentacja projektu 
„Od Seniora do juniora” | 
online
Stow. CREO, zapisy: na stro-
nie www.centrumcreo.pl/klub-
-starszaka, inf.: 667 313 012, 
udział bezpłatny.
g. 11-13, Śpiewanki senioral-
ne oraz trening pamięci w Fi-
lii nr 1 ZDDP
Ogród, ul. M. Konopnickiej 18, 
zapisy: 61 865 81 19, udział 
bezpłatny.
g. 12, Rezerwat Archeolo-
giczny Genius Loci : Spacer 
z archeologiem
Zbiórka: kościół NMP, Ostrów 
Tumski 1, zapisy: 61 852 21 
67, udział bezpłatny.
g. 12.30-13.30, Wlkp. Izba 
Adwokacka w Poznaniu: 
umowa darowizny, dożywo-
cia, testament
CIS, ul. Mielżyńskiego 24, za-
pisy: 61 847 21 11, udział bez-
płatny.
g. 17.30, Nowe Zoo: Zoo po 
zamknięciu bram | online
Zapisy: ddnowezoo@zoo.
poznan.pl, link do spotkania 
zostanie przesłany w mailu 
zwrotnym po zapisaniu się, 
pomoc techniczna: 61 872 07 
73.
g. 19.30, Spotkanie z rosyj-
skimi piosenkami
Teatr Nowy, ul. Dąbrowskiego 

5, rezerwacje:  61 847 24 40, 
bilety: 25 zł na hasło „Senio-
ralni”.

9 października

g. 19.30, Spotkanie z rosyj-
skimi piosenkami
Inf. przy wydarzeniu 8.10, g. 
19.30.

10 października

g. 11, 13, Familijny koncert 
kameralny: Bum! Trach! 
Bach!
Teatr Wielki: ul. Fredry 9, bi-
lety: 15 zł, do nabycia m.in. 
w kasach, inf.: 61 659 02 00.
g. 12, Wykład: Dzieła Aba-
kanowicz z Muzeum Sztuk 
Użytkowych
Góra Przemysła 1, zapisy: 61 
856 81 36, bilety: 15/10 zł.
g. 13-20, Pyszna niedziela 
łącząca pokolenia
Restauracja w HP Park, ul. 
abpa A. Baraniaka 77, rezer-
wacja stolików (od 1.10): 61 
874 11 00, koszt: 15 zł.
g. 19.30,  Spotkanie z rosyj-
skimi piosenkami
Inf. przy wydarzeniu 8.10, g. 
19.30.

11 października

g. 10, Senioranki: trzydnio-
we warsztaty teatralne
Teatr Polski, Miejsce: ul. 27 
Grudnia 8/10, zapisy (na 
całe warsztaty): 504 249 431, 
koszt: 10 zł.
g. 10.30, 12.30, Oprowadza-
nie po Teatrze Polskim
ul. 27 Grudnia 8/10, zapisy: 
785 992 323, bilety: 5 zł.
g. 10.30-14, Trening pamięci 
z psychologiem
Stow. „Świerczewski Krąg”, 
ul. Grabowa 22 b, zapisy (do 
7.10): 691 522 988, udział bez-
płatny.
g. 17, Wykład: Leki bez re-
cepty – czy mogą być nie-
bezpieczne?
Centrum Kongresowo-Dydak-
tyczne UMP, ul. Przybyszew-
skiego 37 a, sala A, zapisy: 61 
854 60 31, udział bezpłatny.

12 października

g. 10-12, Dyżur telefoniczny 
pracownika ZUS: przelicza-
nie emerytur
ZUS II Oddział w Poznaniu, 
kontakt: 61 874 54 83.
g. 12, Spektakl z piosenkami 
z lat 20. i 30.: Nic o Tobie nie 
wiem
Miejsce: kino Apollo, ul. Rataj-
czaka 18, rezerwacje: 609 399 
939, bilety: 40 zł.
g. 13.30, Jesienne śpiewanki 
w Filii nr 5 ZDDP
Ogród, os. Kosmonautów 15, 
inf.: 61 820 55 41, wstęp wol-
ny.
g. 15-18, Fundacja Edukacji 
Prawnej: asertywność kon-
sumencka
ul. Poplińskich 12, zapisy: 500 
720 651, udział bezpłatny.
g. 15-18.30, Tworzymy kartki 
okolicznościowe
Stow. „Świerczewski Krąg”, ul. 
Grabowa 22 b, zapisy (do 7.10 
): 691 522 988, udział bezpłat-
ny.
g. 15.30, Filmowy Klub Se-
niora w Rialto: Wesele

ul. Dąbrowskiego 38, koszt bi-
letu 12 zł, inf.: 61 847 53 99.
g. 19.30, Recital: Osiecka. 
Byle nie o miłości
Teatr Nowy: ul. Dąbrowskiego 
5, rezerwacje: 61 847 24 40, 
bilety: 25 zł na hasło „Senio-
ralni”.

13 października

g. 10, Nordic walking z fizjo-
terapeutą
Gabinety Med. Novina: ul. No-
wina 12 A, zapisy (do 12.10): 
665 505 606, udział bezpłatny.
g. 10, 10.45, 11.30, Zajęcia 
nauki pływania dla seniorów
Inf. przy wydarzeniu 6.10, g. 
10.
g. 13, Senior w Kinie Muza: 
Wesele
ul. św. Marcin 30, bilety: 10 zł, 
inf.: 61 852 34 03.
g. 16.30, Spotkanie z poezją 
Iłłakowiczówny
Mieszkanie-Pracownia Kazi-
miery Iłłakowiczówny, ul. Ga-
jowa 4, zapisy: 61 852 89 71, 
udział bezpłatny.
g. 17, Wykład: Błękitne for-
my cieni Witkacego
Wydz. Filologii Polskiej i Kla-
sycznej UAM, ul. Fredry 10, 
sala 285, inf.: 61 829 45 20, 
wstęp wolny.
g. 17, Pokaz filmu dokumen-
talnego: Immortal Kombat
Centrum Kongresowo-Dydak-
tyczne UMP, ul. Przybyszew-
skiego 37 a, sala A, zapisy: 61 
854 60 31, udział bezpłatny.
g. 19.30, Recital: Osiecka. 
Byle nie o miłości
Inf. przy wydarzeniu 12.10, g. 
19.30.

14 października

g. 10, ZUS: Zasady przyzna-
wania i przeliczania emerytur 
| online
Zapisy: Poznan2-Sekreta-
riat-2@zus.pl (w zgłoszeniu 
należy podać datę i temat webi-
narium, imię i nazwisko, nume-
ru telefonu, adres e-maila, na 
podany adres wysłany zostanie 
link do szkolenia), informacje: 
61 874 53 58.
g. 10-14, Badam swój wzrok 
raz na rok
Inf. przy wydarzeniu 4.10, g. 10.
g. 10, 12, Poznaj nową stronę 
Centrum Inicjatyw Senioral-
nych
CIS, ul. Mielżyńskiego 24, zapi-
sy: 61 847 21 11, udział bezpłat-
ny, należy przyjść z własnym 
laptopem.
g. 11, Spotkanie z redaktorem 
portalu Region Wielkopolska
WBPiCAK, ul. Prusa 3, sala 215, 
zapisy: 61 664 08 84, udział 
bezpłatny.
g. 17, Wykład: Nieco bardziej 
poważnie o filmowej komedii
Wydz. Filologii Polskiej i Kla-
sycznej UAM, ul. Fredry 10, sala 
285, inf.: 61 829 45 20, wstęp 
wolny.
g. 17, Wykład na temat szcze-
pień przeciw COVID-19
Centrum Kongresowo-Dydak-
tyczne UMP, ul. Przybyszew-
skiego 37 a, sala A, zapisy: 61 
854 60 31, udział bezpłatny.
g. 19.30, Recital: Osiecka. 
Byle nie o miłości
Inf. przy wydarzeniu 12.10, g. 
19.30.

15 października

g. 9,  Woj. Stacja Pogotowia 
Ratunkowego: pierwsza po-
moc
CIS, ul. Mielżyńskiego 24, za-
pisy: 61 847 21 11, udział bez-
płatny.
g. 12, Spacer z archeolo-
giem
Inf. przy wydarzeniu 8.10, g. 
12.
g. 17, Wokół pracowni go-
belinu: spotkanie z byłymi 
studentami Magdaleny Aba-
kanowicz
UAP, Atrium, budynek B, zapi-
sy: 61 856 81 36 (pon.-pt. w g. 
8–15.30), udział bezpłatny.
g. 19, Spektakl: Cudzoziemka
Teatr Polski, ul. 27 Grudnia 
8/10, bilety: 55/35 zł, dla po-
siadaczy PZK – 20 zł, prelekcja 
przed spektaklem (g.18.30), 
inf.: 61 852 05 41.

16 października

g. 9, 10, 11, Pokonaj ból 
mięśni i stawów: warsztaty 
i ćwiczenia
Wlkp. Centrum Fizjoterapii, ul. 
Łomżyńska 1, zapisy: 692 750 
222, udział bezpłatny.
g. 11, Trening pamięci
Inf. przy wydarzeniu 2.10, g. 
11.
g. 11 i 16, Spacer z przewod-
nikiem: Poznań pod okupa-
cją
Grupa Przewodników PoPo-
znaniu, zbiórka na Starym 
Rynku przed ratuszem, inf.: 
884 605 305, wstęp wolny.
g. 12, Spacer z przewodni-
kiem: Śladami kin przedwo-
jennego Poznania
Wlkp. Muzeum Niepodległo-
ści, zbiórka przed kinem Apol-
lo, ul. Ratajczaka 18, inf.: 61 
851 72 88, wstęp wolny.
g. 13, Wykład: I co dalej? 
Pandemiczny design
Muzeum Sztuk Użytkowych, 
Góra Przemysła 1, inf.: 61 856 
80 75, wstęp wolny.
g. 13, Warsztaty tworzenia 
kosmetyków z naturalnych 
produktów
KS „Niezły Młyn”, ul. Krakow-
ska 9 a, zapisy: 662 035 498, 
udział bezpłatny.
g. 19, Koncert kameralny: 
Oblicza Carmen
Sala Olimpia, ul. Grunwaldzka 
22, bilety: 33 zł, do nabycia 
m.in. w kasach Teatru Wielkie-
go, inf.: 61 659 02 00.

17 października

g. 11, 13. PKO Poznań Pół-
maraton
Osoby w wieku 60+ mają pra-
wo do 50 proc. zniżki na opłatę 
startową. Najstarsi uczestnicy 
biegu otrzymają pamiątkowe 
trofea.
Zapisy przez stronę: halfma-
rathon.poznan.pl, inf.: 61 835 
79 17.
g. 18, Show z utworami ze-
społu Abba: O Mamma Mia
Teatr Puls, Kolegium Runge-
go, ul. Wojska Polskiego 52, 
inf.: 506 204 878, wstęp wolny.
g. 18,  Koncert kameralny: 
Oblicza Carmen
Inf. przy wydarzeniu 16.10, g. 
19.

SPECJALNA OFERTA 
ORAZ PROMOCJE
1-22.10, Głosowanie na pro-
jekty PBO 2022
Od pon. do pt. w g. 7.30-15.30 
w UMP (pl. Kolegiacki 17) 
można skorzystać z kompu-
tera i pomocy pracowników 
urzędu przy głosowaniu, inf. 
61878 59 77, głosowanie 
również przez stronę: www.
budzet.um.poznan.pl/gloso-
wanie.
1-17.10, Bezpłatne badania 
słuchu
Zapisy do gabinetów ACS 
Słuchmed: 61 307 00 46 (ul. 
Garbary 4), 61 875 60 47 (os. 
Piastowskie 75), 517 420 009 
(ul. Szylinga 1), 789 218 690 
(ul. Słowiańska 38), 535 362 
200 (ul. Solidarności 36), 733 
960 076 (os. Piastowskie 58), 
badania w g. 8-16.
1-17.10, Promocje w Cen-
trum Medycznym Stanley
20 proc. zniżki na komputero-
we badanie stóp w Centrum, 
w sklepie Medycznym Stan-
leyMed – 10 proc. zniżki na 
buty z nowej kolekcji, rabaty 
na hasło „Stopa seniora”, ul. 
28 Czerwca 1956 r. 135, inf. 
532 746 580, zapisy na bada-
nia: 61 649 05 55.
1-17.10, Seanse w Grocie 
Solnej Sollan
ul. Warszawska 25, zapisy: 
730 918 817, koszt: 5 zł, sean-
se: 50 min., dostępne w g. 12, 
14 i 16, należy zabrać ze sobą 
białe skarpetki.
1-17.10, Wystawa: Delfiny 
słodkowodne i morświny
Palmiarnia Poznańska, bilety: 
12/8 zł, w każdy wtorek bilety 
dla osób wieku 60+ w cenie 4 
zł, wystawa dostępna: wt-sob, 
g. 9-17, niedz i święta, g. 9-16, 
inf. 61 865 89 07.

2-17.10, Wystawa: Dźwięki 
wokół Cybiny
Galeria Śluza, ul. Dziekańska 
2, udział bezpłatny, wystawa 
dostępna: wt-pt, g. 10-18, 
sob-niedz, g. 10-19, inf. 61 
647 76 34.
2-10.10, Zwiedzanie ekspo-
zycji głównej Bramy Pozna-
nia z audioprzewodnikiem
ul Gdańska 2, bilety: 1 zł (dla 
osób 60+), do nabycia w ka-
sach, zwiedzanie: wt-pt, g 10-
18, sob-niedz, g. 10-19, inf. 61 
647 76 34.
2-10.10, Zwiedzanie ekspo-
zycji głównej Centrum Szy-
frów Enigma z audioprze-
wodnikiem
ul. Święty Marcin 78, bilety: 1 
zł (dla osób w wieku 60+), do 
nabycia w kasach, zwiedza-
nie: wt-pt, g. 10-18, sob-niedz, 
g. 10-19, inf. 61 647 76 00.
6-7.10, Bezpłatne badania 
słuchu
Perfect Eye Optic, Kupiec Po-
znański, pl. Wiosny Ludów 2, 
zapisy: 61 670 72 00, badania 
w g. 10.30-18.
11-15.10, Drzwi Otwarte 
w Klubie Języka Angielskie-
go English&Tea
ul. Roosevelta 4/4, zapisy: 505 
359 771, g. 8.30-15.15.
11-16.10, Optometryczne 
badania wzroku
Prefect Eye Optic, Kupiec Po-
znański, pl. Wiosny Ludów 2, 
zapisy (od 1.10) 61 670 72 00, 
koszt: 1 zł, g. 10.30-18.

USŁUGI DODATKOWE:

FIZJOTERAPIA
PODOLOGIA
FRYZJER
“ZŁOTA RĄCZKA”

OPIEKA NAD  
OSOBAMI STARSZYMI  
I NIEPEŁNOSPRAWNYMI

Spółdzielnia Socjalna "Feniks". Oddział Poznań

tel. 504 252 857, 533 331 055
e-mail: poznan@opieka-feniks.pl
ul. Kościuszki 74, 61-892 Poznań

Oferujemy opiekę nad osobami niepełnosprawnymi 

w miejscu zamieszkania, na godziny, w dzień lub 

w nocy. Jesteśmy w pełni elastyczni i dostosujemy się 

do Twoich potrzeb. Nasi opiekunowie sami dojadą tam, 

gdzie są potrzebni. 

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO 
+ DOWÓZ GRATIS

REKLAMA
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REKLAMA

W cenie:
• 7 noclegów w komfortowych 

pokojach 
• W pokojach: łazienka, ręczniki, 

TV, lodówka, sprzęt plażowy, bal-
kon lub taras (pokój ekonomicz-
ny 12 m², dwa tapczaniki 1-os., 
pokój komfort 22-24 m² i łóżko 
małżeńskie)

• Całodzienne wyżywienie: śnia-
danie i kolacja – bufet szwedzki 
(ciepłe i zimne dania), obiad – 
serwowany, trzydaniowy

• 10 zabiegów fizykalnych (elek-
troterapia, światłolecznictwo, 
krioterapia miejscowa, hydrote-
rapia solankowa, inhalacja)

• Kryty kompleks basenów bez 
ograniczeń: basen rekreacyjny 
z atrakcjami, bicze i kaskady wod-
ne, przeciwprąd, basen solankowy 
z hydromasażem, jacuzzi, ścieżka 
do masażu stóp, sauna fińska

• Poranna gimnastyka w basenie 
w dni robocze

• Sala fitness bez ograniczeń
• Wieczorek taneczny przy muzyce 

na żywo z ciastem i lampką wina
• Wi-Fi, tenis stołowy, bilard, kijki 

do Nordic Walking
• Doba hotelowa trwa od 14:00 do 

10:00, wymagany zadatek w wy-
sokości 20% kosztów pobytu

Za dodatkową opłatą: parking mo-
nitorowany 10 zł/doba, zwierzęta 
do 5 kg - 35 zł/doba, wypożyczenie 
rowerów, szlafroków, wycieczki, 
masaże, okłady borowinowe.

 Termin pobytu
18.09 - 23.10.21 23.10 – 14.11.21

Pokój ekonomiczny 924 zł 875 zł
Pokój komfortowy 1015 zł 980 zł
Pokój 1 - osobowy 1120 zł 1085 zł

tel. (0 91) 38 63 359, fax. (091) 38 47 903
e-mail: jantar24@wp.pl, info@jantar-spa.pl

Oferta specjalna dla seniOrów 

Kompleks Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny JANTAR - Spa 
al. Bursztynowa 31, Niechorze

REZERWACJE

seniOrzy nad mOrzem

sUper 
ceny

WCZASY WYPOCZYNKOWE, POBYTY WEEKENDOWE, 
TURNUSY Z ZABIEGAMI DLA SENIORÓW

HOTEL***GROMADA MEDICAL SPA
ul. Waryńskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój

Tel./fax: 41 378 30 01 (do 04) e-mail: buskohotel@gromada.pl
www.gromada.pl/hotel-busko-zdroj 

•	 Pokoje z łazienkami oraz TV, telefon, Wi-Fi, czajnik
•	 Restauracja (domowa kuchnia)
•	 Kawiarnia dla smakoszy „małej czarnej“ lub wielbicieli 

kolorowych trunków
•	 Zakład Leczniczy z pełnym zapleczem rehabilitacyjnym

1 sierpnia b.r. w Hotelu otwarto Zakład Leczniczy z najwyższej 
generacji sprzętem medycznym, zatrudniający wysokiej klasy spe-
cjalistów w dziedzinie fizjoterapii. Na gości czeka 16 gabinetów 
zabiegowych i sala do wypoczynku, a „płynne złoto” Buska-Zdro-
ju, czyli kąpiele siarczkowe, są już dostępne na miejscu w Hotelu. 
Bogata oferta zabiegów z zakresu balneoterapii, fizykoterapii, hy-
droterapii, masaży oraz kinezyterapii pomoże przy schorzeniach 
narządu ruchu, problemach ortopedycznych, kostnych, reumatycz-
nych oraz skórnych. Nasi fizjoterapeuci, w oparciu o najnowsze do-
konania naukowe i indywidualne podejście do pacjenta, pomogą 
poprawić sprawność oraz jakość życia naszych Gości.

Pobyt w HOTELU GROMADA 
MEDICAL SPA 

Wyjdzie Ci na zdrowie!

Hotel***Gromada Medical SPA w Busku-Zdroju leży w uzdrowi-
skowej części kurortu przy zabytkowym Parku Zdrojowym z Pi-
jalnią Wód oraz nowo otwartą Tężnią oddaloną o 80 m od Hote-
lu. Wraz z oranżerią i z alejkami spacerowymi tworzą kompleks 
przyciągający kuracjuszy przez cały rok.

O wzbogacaniu senioralnego świata, czyli 
ZAOPIENOWANI W POZNANIU
Andrzej Wasilewski
Proces starzenia, czyli po-
głębianie deficytu rezerwy 
czynnościowej organizmu, 
przebiega w sposób bardzo 
zindywidualizowany. Według 
ZUS mamy w Polsce 4088 
stulatków, ale mamy także 
staruszków 75-letnich. Mamy 
także 90-latków niekorzy-
stających z żadnych leków, 
energicznych  i pogodnych. 
Entuzjastycznie opisujemy 
aktywność 80-letnich i star-
szych seniorów: maratoń-
czyków, żeglarzy, pilotów, 
cyklistów, seniorów kajaka-
rzy, karateków, gromady nor-
dic walking oraz sędziwych 
turystów dalekich szlaków, 
uczestników konkursów, chó-
ry seniorów i zespoły tanecz-
ne. W cieniu tej senioralnej 
dynamiki pozostają seniorzy 
przygnieceni osamotnieniem, 
niekoniecznie sędziwi, ale 
nieporadni, czasem z głębszą 
lub płytszą demencją, niekie-
dy zamykani na klucz, żeby 
wychodząc, nie zrobili so-
bie krzywdy lub nie zaginęli, 
czasami niby zdrowi, ale tak 
przygnębieni, że mimo nie-
zbyt uciążliwych dolegliwości 
– nie chce im się nigdzie wy-

chodzić. Bywa, że z powodu 
alienacji, coraz mniej orien-
tujący się w otaczającej rze-
czywistości. A przecież także 
– ludzie. Ubodzy finansowo, 
ubodzy rodzinnie, ubodzy to-
warzysko, ubodzy w horyzont 
myślowy, ubodzy w pragnie-
nia – wyalienowani do stopnia 
nieporadności. Według pro-
gnoz za 15 lat emeryci będą 
stanowili 30% społeczeństwa 
w Polsce.

„Kluby seniora”

– Zadaniem naszym jest 
utrzymanie osób starszych 
w swoim środowisku, a za-
razem hamowanie drogi do 
Domu Opieki Społecznej 
dla osób niesamodzielnych 
– mówi Maria Paradowska, 
dyrektor Zespołu Dziennych 
Domów Pomocy Społecznej 
w Poznaniu.

Zespół jest ośrodkiem 
wsparcia dla osób starszych, 
które z powodu dolegliwo-
ści, niepełnosprawności lub 
wieku wymagają częściowej 
opieki dziennej, a rodzina 
nie jest w stanie im tego za-
pewnić z różnych powodów – 

mówi pani Dyrektor. – W Pol-
skiej kulturze nie wykształcił 
się pozytywny obraz DPS, 
a nadto, kojarzy się on lu-
dziom z daleko idącym kale-
ctwem, dlatego ze względów 
wizerunkowym nazywamy 
nasze placówki „klubami”. 
Miasto Poznań posiada 5 ta-
kich klubów i w takiej formule 
placówki nasze pracują z se-
niorami, których przychodzi 
do nas około dwustu dwu-
dziestu, ale możemy przyjąć 
więcej.

Klubowicze przychodzą 
lub przyprowadzani są przez 
opiekunów rano. Niektórzy 
cechują się pewnymi niepeł-
nosprawnościami wynika-
jącymi z procesu starzenia, 
ale też przychodzą zupełnie 
sprawni, szukający uniku 
od ciężaru samotności. Dłu-
goterminowa samotność 
człowieka starszego bywa 
czynnikiem degenerującym: 
nie ma z kim rozmawiać, 
dzielić się emocjami, nie ma 
na kogo czekać, zjeść razem 
posiłku czy wypić kawę, nie 
ma o kogo zadbać. Słabnie 
troska o porządek w mieszka-
niu, higienę osobistą, estety-

kę, zainteresowanie światem 
zewnętrznym poza ekranem 
telewizora.

– Jesteśmy jednym z ele-
mentów organizacyjnych – 
mówi pani Paradowska 
– przybliżających osamotnio-
nych seniorów do normalne-
go nurtu życia psychicznego, 
dając im szanse towarzyskie, 
dzielenia się przeżyciami, 
uczestniczenia w twórczych 
działaniach zespołowych 
i przeżywania płynących 
z tego satysfakcji i radości 
dzielonych wespół, budowa-
nia wspomnień, zawierania 
przyjaźni czy odbudowywa-
nia poczucia własnej warto-
ści.

– W naszym klubie mamy 
seniorów w wieku 60-93 lat 
– mówi Elżbieta Korzanecka-
-Murawska, jedna z terapeu-
tek tamże (szkoła muzyczna 
i pedagogika muzyki), pra-
cująca z seniorami od 14 
lat. – Seniorzy śpiewają bar-
dzo chętnie. Mamy tutaj chór 
i teatr. Niekiedy śpiewamy dla 
seniorów w innych klubach. 
Ponieważ lubią prezentować 
się na scenie, organizujemy 
różne drobne formy teatral-

ne. Współpracujemy także 
z przedszkolami. Dzieci, któ-
re uosabiają często seniorom 
własne wnuczęta, przycho-
dzą do nas z piosenkami 
i inscenizacjami, albo my in-
scenizujemy dla nich bajki. 
Seniorzy bardzo lubią takie 
spotkania jak Dzień Babci 
czy Dziadka. Robimy także 
inne imprezy np. corocznie 
w naszym ogrodzie urządza-
my „Święto lata”, jako kostiu-
mowe wydarzenie tematycz-
ne ze strojami i rekwizytami. 
Każde takie wydarzenie na-
grywamy, aby je później od-
twarzać, co seniorzy bardzo 
lubią komentować. Robimy 
także urozmaicone zajęcia 
aktywizujące umysł: gry, kon-
kursy, rozwiązywanie krzyżó-
wek, jeździmy na wycieczki 
– np. byliśmy w Soplicowie 
zbudowanym na potrzeby 
filmu „Pan Tadeusz”, cho-
dzimy do kręgielni itp. Wielu 
z nich potrzebuje rozmów. 
Nie w ogólności. Rozmów 
indywidualnych. Potrzebują 
opowiedzieć komuś swo-
je życie, swoje myśli, swoje 
rozczarowania rodzinne, róż-
ne kłopoty. Są to rozmowy 
intymne, długie, wymagają-
ce wyłączenia się z innych 
czynności, a my, pracownicy 
merytoryczni, niestety nie za-
wsze mamy na to czas.

W klubach tworzących Ze-
spół Dziennych Domów Po-
mocy uczestnicy korzystają 
także z rehabilitacji i innych 
zabiegów bez oczekiwania 
w przychodniach. Korzysta-

ją także z posiłków za sym-
boliczną odpłatnością. Pani 
dyrektor oprowadza mnie 
po pomieszczeniach schlud-
nych, czyściutkich, seniorzy 
w grupkach toczą pogawęd-
ki, w pokojach biurowych 
terapeutki, instruktorki przy 
komputerach. Tworzą pro-
gramy zajęć. – Z uwagi na 
szczupłość personelu – mówi 
pani Paradowska – nie ma 
u nas sztywnych podziałów 
obowiązków, pracownicy  
niekiedy muszą się wzajem-
nie zastępować bez względu 
na specjalność. Takie mamy 
klimaty, bardziej rodzinne niż 
urzędowe.

Klubowicze wywodzą 
się z różnych warstw spo-
łecznych. Pytam zatem, 
czy zaznaczają się różnice 
w poziomie intelektualnym 
uczestników zajęć?

– Wydaje się – mówi tera-
peutka – że w miarę biegu 
lat zatraca się wyrazistość 
różnic. Mamy klubowiczów 
zarówno o wykształceniu 
minimalnym, jak i po wyż-
szych studiach. O ile status 
społeczny w okresie aktyw-
ności zawodowej miał jakieś 
znaczenie hierarchiczne czy 
prestiżowe, to miarę biegu 
lat ta stratyfikacja oddala się, 
przestaje mieć znaczenie. Po-
jawiają się preferencje innych 
walorów osobistych, kształto-
wanych przez nowy horyzont 
powszedniej rzeczywistości 
nabierającej wymiarów ka-
meralnych. Płaszczyzna kon-
taktów nie jest oparta na po-

PoKóJ
EKoNomiCZNy

PoKóJ
KomFoRToWy
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pisach erudycji, jest bardziej 
przyziemna, skoncentrowa-
na na podobnej barwie dnia 
powszedniego i podobnych 
realiach życia oraz zdrowia, 
bardziej niż na ewentualnych 
popisach.

Starość – pomyślałem so-
bie w tym miejscu – ma wiele 
cech powrotu do dzieciństwa, 
a w dzieciństwie, wszyscy są 
równi, bo łączą dzieci te same 
wymiary wycinka świata ich 
realnej egzystencji i podobne 
problemy charakterystyczne 
dla wieku.

Stowarzyszenie mali 
bracia Ubogich

Inną organizacją zajmującą 
się samotnymi seniorami jest 
Stowarzyszenie mali bracia 
Ubogich. Stowarzyszenie po-
wstało po II wojnie światowej 
we Francji z zamiarem wspar-
cia dla wdów po poległych 
na wojnie żołnierzach. Obec-
nie funkcjonuje w 10 krajach 
m.in. w Polsce i zajmuje się 
wspieraniem samotnych lu-
dzi w podeszłym wieku. Mali 
bracia opierają się o wolon-
tariat, którego zadaniem jest 
podtrzymywanie długotrwa-
łego zaprzyjaźnienia z osobą 
osamotnioną, dając jej w ten 
sposób pewną emocjonalną 
stabilność życia i poczucie 
„nie jesteś sam”. Wolonta-
riusze nie świadczą usług 
bytowych czy opiekuńczych. 
Od tego, by posprzątać, po-
móc w higienie, zrobić pra-
nie, umyć okna czy dokonać 

zabiegów pielęgnacyjnych 
– są inne służby. Wolontariu-
sze spełniają jedynie funkcje 
towarzyskie: porozmawiać, 
razem posłuchać muzyki, 
obejrzeć film, poczytać coś, 
ewentualnie pójść na wspól-
ny spacer. Wolontariusze 
dostarczają bardzo ważnej 
usługi: możliwości porozma-
wiania z innym człowiekiem, 
co jest jedną z podstawo-
wych potrzeb psychicznych 
wielu ludzi, zwłaszcza kobiet.

Staramy się dobierać wo-
lontariusza do podopiecz-
nego – mówi Monika Czer-
wińska, koordynatorka 
wolontariatu w Poznaniu – 
pod kątem cech osobowości 
i sposobu bycia, ponieważ 
podopieczny i wolontariusz 
muszą polubić się, skoro 
mają wspólnie spędzać czas 
(przeważnie 2 godziny w ty-
godniu). Najdłuższa relacja, 
jaką notujemy, trwa już 12 lat. 
Ludzie zżywają się, a to od-
dala poczucie osamotnienia 
i jest relacją terapeutyczną.

– Odwiedzamy ludzi w ich 
mieszkaniach – mówi Anna 
Wysocka, wolontariuszka 
z dużym stażem. – Bywa też, 
że mamy podopiecznych 
w stacjonarnych Domach 
Pomocy Społecznej, cierpią-
cych z powodu opuszczenia 
przez najbliższych. Podam 
jeden tylko przykład: syn 
umieściła matkę w DPS, po-
nieważ nie miał życiowych 
warunków do zapewnienia jej 
należytej opieki, ale mimo że 
mieszka w tej samej dzielni-

cy nie odwiedza matki częś-
ciej niż raz w roku. A kobieta 
cierpi wielopłaszczyznowo: 
jako zaniedbana matka, jako 
osoba samotna, jako osoba 
osamotniona oraz jako oso-
ba, która nie ma komu opo-
wiedzieć swojego cierpienia, 
przez co pogrąża się w co-
raz głębszym, depresyjnym 
smutku. Osamotnienie nisz-
czy człowieka jak rdza. I my 
wolontariusze przychodzimy 
takim ludziom z pomocą, aby 
tę destrukcję oddalać.

W tej chwili mamy pod 
opieką około 400 podopiecz-
nych, którymi zajmuje się 
400 wolontariuszy, którzy 
najpierw przeszli procedury 
kwalifikacyjne i szkoleniowe. 
Stowarzyszenie nasze dzia-
ła w Warszawie, Krakowie, 
Wrocławiu, Poznaniu, Lub-
linie, Pruszkowie, Gnieźnie 
i Świdniku. Powoli rozrastamy 
się dla humanitarnego dobra 
społecznego.

PETRASenior

Przypomniały mi się dwie 
młode kobiety, które pełne 
entuzjazmu dzieliły się za-
miarem otwarcia, jako funda-
cja, którą założą, dziennego 
domu pobytu dla seniorów 
nie w pełni samodzielnych – 
bo ktoś się przecież musi nimi 
zająć, przywrócić chociaż tro-
chę kolorytu życia, a któż to 
zrobi, jeżeli nie my? – pytały 
retorycznie i z zapałem. Na-
zywały się Anna Maria Maj-
chrzycka i Anna Ziółkowska.

Założyły. Fundacja nazywa 
się PETRAsenior i mieści się 
w samym centrum Poznania. 
Aktualnie mają 80 podopiecz-
nych przychodzących – a naj-
częściej przyprowadzanych 
na zajęcia, trwające od go-
dziny 7 do 18. Zatrudniają 
terapeutów, fizjoterapeutów 
i psychologa.

Tutaj seniorzy również 
mają czas pobytu urozmai-
cony różnorodnymi formami 
zajęć terapeutycznych, edu-
kacyjnych, usprawniających 
fizycznie i poznawczo, roz-
rywkowych, wzbudzających 
pozytywne emocje oraz po-
czucie, że życie w późnej 
starości wcale nie musi być 
smutne i nudne. Podopieczni 
nie ponoszą żadnych kosz-
tów – wszystkie pokrywa fun-
dacja. Pytam więc, skąd czer-
piecie środki finansowe, jeśli 
to nie tajemnica?

– Zdobywamy dotacje 
samorządowe, startujemy 
w konkursach ministerial-
nych, czasem wykorzystuje-
my inne legalne sposoby – 
mówią Anny. – Jak się chce, 
to się znajduje, trzeba tylko 
trochę pomysłowości, zarad-
ności, zadbania o swoją firmę 
dla dobra idei, ludzi i własne-
go miejsca pracy, krótko mó-
wiąc „trzeba być w temacie”. 
To daje satysfakcję i poczucie 
spełnienia, które potrzebne 
jest nie tylko seniorom. Każ-
demu.

Poznań jest dużym mia-
stem. Ludność w mieście jest 
terytorialnie skoncentrowana, 

seniorzy mają niedaleko i do 
seniorów jest niedaleko. Ale 
podobni seniorzy samotni lub 
osamotnieni, nie kalecy, ale 
też niekoniecznie sprawni, 
skazani na stopniową alie-
nację, rozproszeni terytorial-
nie, żyją również w terenach 
wiejskich i to nie w rodzinach 
swoich dzieci. Bo tych dzieci 
często na wsi już nie ma. Etap 
wiejskich rodzin trójpokole-
niowych na wsi zakończył 
się razem z przeprowadzką 
młodych do miast w latach 

siedemdziesiątych oraz roz-
padem w latach dwutysięcz-
nych drobnego rolnictwa. 
Obecnie tradycyjna wieś to 
w znacznej mierze emeryci.  
Cywilizacja dystansuje się 
od emerytów mieszkających 
samotnie na wsi? Niekoniecz-
nie. Ale o eksperymentach 
w tej mierze, ambitnej dyrek-
torce z wizją nowoczesnej 
pomocy społecznej w terenie 
wiejskim, poinformujemy na-
szych czytelników niebawem.

RoZKłAdAmy CENy NA NiEoPRoCENToWANE RATy. Zapraszamy do rezerwacji, również przez stronę www.arionsenior.pl

PoCiĄGiEm BERNiNA EXPRESS PRZEZ ALPy / 5 dni

REKLAMA

 RENomoWANE BiURo PodRóŻy 
WyCiECZKi 2022  - BEZ  NoCNyCH  PRZEJAZdóW!

tel. kom. 601 511 897, 781 892 523,    pon - pt  09:30 - 17:30   www.arionsenior.pl    email:  arion@arion.pl
Kraków, ul. Karmelicka 32       Klientom spoza Krakowa oferujemy noclegi w hotelu w Krakowie - przed i po wycieczce

29 lat tradycji

HiT!

Wyjazdy z Krakowa, Katowic, Gliwic

Świadczenia: przejazd komfortowym autokarem klasy Lux,  
4 noclegi w hotelach***, 4 śniadania, 4 obiadokolacje,  
4 – godzinny przejazd przez Alpy pociągiem Bernina Express  
w panoramicznych wagonach, opieka pilota, ubezpieczenie.

SUPER PRomoCJA! 

NA HASło  
"GAZETA SENioR" 

NoCLEG W KRAKoWiE
PRZEd WyCiECZKĄ  

GRATiS!

Cena:  1870 zł + 430 zł za bilet na pociąg

10.05 – 14.05  /  24.05 – 28.05  /  07.06 – 11.06
21.06 – 25.06  /  19.07  - 23.07  /  09.08 – 13.08
30.08 – 03.09  /  06.09 – 10.09  /  13.09 – 17.09

oGRody KWiAToWE  
W HoLANdii   / 5 dni

Wyjazdy z Krakowa, Katowic, Gliwic, Wrocławia, Legnicy

Cena:  1970 zł

Świadczenia: przejazd komfortowym autokarem klasy Lux,  
4 noclegi w hotelach***, 4 śniadania, 4 obiadokolacje,  
opieka pilota, ubezpieczenie, opłaty administracyjne

ZAANSE SCHANS – OGRODY KWIATOWE KEUKENHOFF – 
FLORAHOLLAND – HAGA – SCHEVENINGEN -  MADURODAM 

-  ROTTERDAM - AMSTERDAM

20.04 – 24.04.2022
TyLKo JEdEN TERmiN!!!

Wyjazdy z Krakowa, Katowic, Gliwic

FRANCJA - SmAKi PRoWANSJi  
- LAWENdoWE PoLA  / 7 dni

NICEA – MANTONA – CANNES – KANION VERDON – 
MOUSTIERS S. MARIE – MARSYLIA – ARLES – PONT DU 

GARD – AVINION – PARK NARODOWY CALANQUES – CASSIS

Cena:  2350 zł

Świadczenia: przejazd komfortowym autokarem klasy Lux,  
6 noclegów w hotelach**/***, 6 śniadań, 6 obiadokolacji, 
opieka pilota, ubezpieczenie, opłaty administracyjne

26.06 – 02.07.2022
TyLKo JEdEN TERmiN!!!

SALZBURG – CHUR – TIRANO  
– WERONA – SIRMIONE – ZELL Am SEE 

– REJS TATKIEM PO JEZIORZE ZELLER SEE
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Niezbędnik  

dla nowych emerytów
Emerytura to mnóstwo 
nowych możliwości. 
To nie tylko czas 
wolny, ale i szansa 
na poznawanie tego, 
na co dotychczas 
brakowało czasu. 
W Polsce powstaje 
coraz więcej inicjatyw 
zrzeszających i przede 
wszystkim zachę-
cających seniorów 
do podejmowania 
nowych aktywności. 
Jedną z takowych jest 
Wrocławski Niezbęd-
nik Senioralny.

Czym jest Niezbędnik 
Senioralny?

Pierwsza w Polsce inicjatywa, 
która otrzymała tę nazwę, ma 
swój początek na Dolnym 
Śląsku. Do udziału w bezpłat-
nej inicjatywie zachęcają nie 
tylko liczne materiały promo-
cyjne, ale także sam prezy-
dent Wrocławia – Mieszkań-
cy Wrocławia, którzy w 2021 
roku przeszli lub przejdą na 
emeryturę, od dziś mogą od-
bierać Wrocławski Niezbęd-
nik Senioralny. Jest to pakiet 
upominków, który stanowi 
zaproszenie do poznawania 
miasta, odkrywania szero-
kiej oferty wydarzeń, a także 
włączenia się w działania na 
rzecz Wrocławia – mówił Ja-
cek Sutryk.

Niezbędnik Senioralny to 
wachlarz możliwości, który 
ma zapewnić świeżo upie-
czonym emerytom dostęp 
do wielu atrakcji, jakie ofe-
ruje miasto. To doskona-
ły początek drogi pozna-
wania na nowo Wrocławia 
(a w przyszłości miejmy na-
dzieję, że również innych pol-
skich miast). W skład pakietu 
wchodzą nie tylko wszelkie 
niezbędne informacje, ale 
także gadżety, takie jak ple-
cak miejski, torba na zakupy 
czy etui na okulary.

Jakie drzwi staną 
otworem dla 
wrocławskich 
seniorów?

Tak jak wspomniano, Wrocław-
ski Niezbędnik Senioralny to 
nie tylko zestaw upominków. To 
także przekazanie ciekawych 
pomysłów na spędzenie wolne-
go czasu. Dlatego w Niezbęd-
niku poza listem od prezydenta 
Wrocławia, znaleźć tam można 
również Wrocławski Informa-
tor Senioralny. Ten zawiera 
w sobie propozycje spędzania 
wolnego czasu oraz informacji 
dotyczących załatwiania spraw 
codziennych. Znajdą się tam 
między innymi adresy instytucji, 
organizacji i firm działających 
na rzecz seniorów w mieście. 
Dodatkowo czas wolny może 
umilić Wrocławski Spacerow-
nik, czyli propozycje tras spa-
cerowych po Wrocławiu. A spa-
cery zgodnie z proponowanymi 
szlakami to doskonały sposób 
na nowe poznanie miasta, jak 
i szansa na wybranie się do 
obiektów, które do tej pory były 
pomijane z różnych powodów.

Wrocławianie, którzy zde-
cydują się na wzięcie udziału 
w programie, otrzymają tak-
że voucher na mecz Śląska 
Wrocław, a także voucher na 
bilet do Opery Wrocławskiej. 
Oba obiekty mogą dostarczyć 
skrajnie różnych doświadczeń, 
ale z pewnością każde z nich 

umili wolny czas. Odwiedzenie 
zarówno stadionu, jak i opery, 
na pewno zapadnie na długo 
w pamięć. A może okaże się 
dobrym początkiem dla odna-
lezienia nowej pasji?

Gdzie odebrać 
Niezbędnik Senioralny?

Do odbioru Niezbędnika Se-
nioralnego wystarczy minimum 
formalności. Należy jedynie 
okazać decyzję o przyznaniu 
emerytury, wystawioną przez 
ZUS oraz dowód osobisty. Pa-
kiet można otrzymać w Prze-
strzeni Trzeciego Wieku Wroc-
ławskiego Centrum Rozwoju 
Społecznego przy pl. Solidar-
ności 1/3/5 w pokoju 414 (IV 
piętro), od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 12:00-18:00. 
Niezbędnik jest jednak wyda-
wany w pierwszej kolejności 
tym, którzy pobierają emeryturę 
od początku 2021 roku.
Na ten moment Wrocław jest 
pierwszym miastem, który 
zdecydował się dodatkowo 
zaktywizować swoich senio-
rów. Pozostaje wierzyć, że ini-
cjatywa przyjmie się również 
w innych polskich miastach. 
To z pewnością ułatwi senio-
rom odnalezienie się w nowej 
sytuacji. Czy podobne pro-
jekty będą cieszyć kolejnych 
seniorów? Czekamy na inicja-
tywę pozostałych miast.

REKLAMA

Przedsiębiorstwo Farma-
ceutyczne LEK-AM Sp. 
z.o.o. powstało w 2001 r. 
dzięki pomysłowi, samo za-
parciu, inwencji i zaangażo-
waniu właścicieli. Od samego 
początku i aż do dzisiaj, firma 
LEK-AM jest firmą z 100% 
kapitałem polskim. Nowo-
czesny zakład produkcyjny 
w Zakroczymiu pod Warsza-
wą produkuje prawie 2 mln 
opakowań preparatów mie-
sięcznie i zatrudnia ponad 

czterystu pracowników. Port-
folio firmy jest bardzo szero-
kie i obejmuje wiele grup tera-
peutycznych między innymi: 
pulmonologię, kardiologię, 
psychiatrię, urologię, derma-
tologię i ortopedię. Jednym 
z produktów znanych na ryn-
ku jest Orton Flex, suplement 
diety w saszetkach i kapsuł-
kach wspomagający rucho-
mość i elastyczność stawów. 
Jest on skierowany do osób, 
które cierpią na schorzenia 

reumatyczne, a wg staty-
styk w Polsce jest ich ponad 
5,5 mln. Z problemami tymi 
częściej spotykają się kobie-
ty niż mężczyźni. Stawy są 
najbardziej ruchomymi połą-
czeniami kości. Budowa ich 
jest złożona, a wszelkie stany 
chorobowe – zapalne, urazo-
we czy degeneracyjne mogą 
w łatwy sposób doprowadzić 
do ich uszkodzenia. Dlatego 
tak ważne jest dbanie o sta-
wy!
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odkażanie i wspomaganie leczenia 
małych powierzchniowych ran 

dezynfekcja skóry 
przed zabiegami niechirurgicznymi

antyseptyka szwów pozabiegowych 

leczenie antyseptyczne 
w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących 
tkanek przed i po procedurach diagnostycznych 
w obrębie narządów płciowych i odbytu

pielęgnacja kikuta 
pępowinowego 

dezynfekcja 
jamy ustnej

wspomagająco w grzybicy 
międzypalcowej 

w infekcjach intymnych 

REKLAMA

Podylać na Plantach
Jak seniorzy budują swoje małe 
wspólnoty w covidowych czasach

W porannych chło-
dach i snujących 
się mgłach czuje się 
jesień. Ciekawi mnie, 
jakie wspomnienia 
mają seniorzy po znie-
sieniu lockdawn-u, 
który zbiegł się prawie 
z wakacjami. Czy za-
śpiewają „a mnie jest 
szkoda lata”, czy tylko 
„znów minął lata jeden 
dzień”.  I zacznę tro-
chę inaczej. Zapytam 
instruktorów najpierw 
w Ośrodku Pomocy 
Społecznej (OPS) 
Swarzędz o ich wspo-
mnienia pracy z nami, 
a później seniorów.

Maria Orwat

Wszyscy zgodnie mówią, że 
bardzo stęsknili się za nami. 
– W lockdown-ie były zajęcia 
on-line i na zoomie, a w nich 

treningi pamięci, śpiewanki, 
a nawet „spacery” po muze-
ach, ale to nie oddaje atmo-
sfery bliskości – mówi pani 
Małgosia z klubu Młodzi Du-
chem. – Lepsze są spacery 
pod chmurką, po Swarzędzu. 
Sporo seniorów mieszka tu od 
dziecka i teraz świadomie zwie-
dzając znane miejsca, nagle 
zauważają, że czas mija. Budy-
nek OPS-u, po wywłaszczeniu, 
był kiedyś hotelem, potem Do-
mem Kultury, teraz na różnych 
warsztatach spotykają się tutaj 
seniorzy. – Na rynku było wie-
le kawiarni z ogródkami, było 
czym oddychać, kolorowo 
i  przytulnie, i oko nacieszyć 
– wspomina jedna z seniorek 
– a pamiętasz, tu były lody, tu 
kiosk ruchu, a tu restauracja... 
Rozsypały się wspomnienia. 
Za szybko ten czas ucieka.  
                         

Musiałam zmierzyć się 
z przeszłością i samotnością. 
Zostawić to, co było i pogodzić 
się z tym, na co nie mam wpły-
wu. Chodziłam na spacery, 
nad jezioro, w przyrodę. Chło-
dziłam rozgorączkowany, zwa-
riowany umysł i koiłam smut-

ne, zapłakane serce. Mam 
dzieci, ale one żyją swoim ży-
ciem, nawet, jak mają czas, to 
inaczej patrzą na to, co przeży-
łam. Mówimy innymi językami. 
Brakowało mi rozmów z oso-
bami w moim wieku, z którymi 
mamy wspólne wspomnienia, 
znajomości i zrozumienie. Na 
zajęciach w OPS-sie, ode-
tchnęłam, odpoczęłam. Pani 
Małgosia przyjęła mnie bardzo 
serdecznie i nareszcie nie czu-
łam się samotna. Zobaczyłam 
spis różnorodnych zajęć: mu-
zyczne, malarskie, plastyczne, 
nordic walking, brydż, aqua 
aerobic, gimnastyka, treningi 
pamięci, zajęcia komputero-
we, językowe, spotkania z kul-
turą. Zawrót głowy. Wybrałam 
trening pamięci, na razie.

W zakamarkach pamięci

– Moje wnuczki zabrały mnie 
na wycieczkę do Rzymu, na 
trzy dni. Zwiedzałyśmy mia-
sto, które całe jest historią. Nie 
przeszkadzali nam karabinie-
rzy w pełnym uzbrojeniu, bo 
był spodziewany atak terrory-
stów. Było radośnie i słonecz-

nie, i nagle znalazłyśmy się 
w jakiejś wąskiej uliczce, a nad 
głowami wyrosła tęcza...z pa-
rasoli.  Ludzie zadzierali głowy, 
przyglądali się, uśmiechali się, 
chciałyśmy usiąść, ale wszyst-
kie ogródki kawiarniane były 
zajęte. A te uśmiechy szczęś-
cia, radości i zachwytu innych 
turystów nam się udzielały. Faj-
nie mieć wnuczki. Byłam też na 
wczasach w Mrzeżynie organi-
zowanym przez Klub Seniora. 
Odpoczywałam na spacerach 
nad morzem przy zachodzie 
słońca, przytulona do partne-
ra... Przywiozłam wnuczkom 
prezent, prosiły o to. Do bute-
leczki nalałam wody z morza, 
położyłam ją w miseczce peł-
nej piasku i obkleiłam muszel-
kami. Bardzo się ucieszyły.  
Jaki Puck jest piękny – wspo-
mina inna. – Nie zawsze cho-
dziłam nad morze, zwiedzałam 
Groty Mechowskie, jedyne 
w Polsce i Europie północnej 
jaskinie polodowcowe powsta-
łe przez wymywaniu piasku, 
Rynek z pięknymi kamienicz-
kami i koncertami na powie-

trzu. Zakochałam się w tym 
mieście. A później normalnie: 
działka, spacery.
– Tęskniłam za śpiewankami 
z panem Szymonem. Półtora 
roku się nie widzieliśmy. Spot-
kanie było radosne i twórcze, 
i nie wiem, czego było więcej, 
śpiewu czy wspomnień. Szko-
da, że nie możemy być w swo-
ich klubach w Jaśminach i Sło-
necznym Wieku. Pandemia 
pokrzyżowała nam plany.
– Oglądałem przekop na 
mierzei wiślanej. Byłem inży-
nierem. Z punktu mojego wy-
kształcenia prace są niezwykle 
ciekawe, świetnie zorganizo-
wane. Mnóstwo specjalistycz-
nych maszyn, które kopią, 
wiercą, przesypują i wyrzucają 
piasek. Budują kanał żeglugo-
wy, przez który będą mogły 
przepływać barki z kontene-
rami i mniejsze statki. Do El-
bląga, w którym nie ma portu. 
Wycięto z tego powodu kilka 
hektarów lasu, niszcząc przy 
okazji życie zwierząt i roślin. 
Byłem na wczasach w Krynicy 
Morskiej, właściciel pensjonatu 

i inni jego znajomi są załamani, 
boją się, że turystyka zniknie, 
tak jak będą znikać plaże po 
budowach falochronu w Za-
toce Gdańskiej. Kurort zosta-
nie odcięty po wschodniej 
stronie kanału żeglugowego 
i będą utrudnienia komuni-
kacyjne, przecięcie przyłączy 
energetycznych i źródeł wody 
pitnej. Pojawią zanieczyszcze-
nia siedlisk sandacza, co się 
odbije na kieszeni rybaków. 
I ta sztuczna, paskudna wy-
spa, którą usypują z przekopu, 
zepsuje krajobraz. Mieszkańcy 
Krynicy mówią, że przekop do 
rozwoju Elbląga się nie przy-
czyni. Szlam, który przypływa 
z prądami morskimi, będzie 
zamulać kanał i trzeba go bę-
dzie systematycznie czyścić.

Odkrycia

Pani Beata – Klub Młodych Du-
chem – organizuje słuchowi-
sko Małego Księcia Antoine de 
Saint-Exupery. Pytam aktorów-
-seniorów o wrażenia ze wcie-
lania się role, niby z książeczki 
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Problemy trawienne
Problemy trawienne to problem 
cywilizacyjny współczesnego 
świata. Niestety ich nasilenie 
zwiększa się wraz z wiekiem. 
Żołądek produkuje coraz mniej 
soków trawiennych, jelita pra-
cują wolniej, przez co proces 
trawienia trwa znacznie dłużej. 
Sprzyja to powstawaniu bo-
lesnych zaparć, które obniżają 
komfort życia. Zdrowie całego 
organizmu zaczyna się w jeli-
tach, warto o nie szczególnie 
zadbać.

Ochrona jelit
Dobry preparat wspomagają-
cy jelita działa nie tylko na nie, 
ale także wspomaga trawienie 
i dba o wątrobę. Warto wy-
brać preparat w formie płynnej 
o przyjemnym smaku, by nie 
zniechęcić się do jego zażywa-
nia. Floradix zawiera naturalne 
ekstrakty z roślin. Stosowany 
regularnie znacząco poprawia 
pracę jelit.

Wraz z wiekiem w organi-
zmie zachodzi wiele zmian. 
Dotyczy to także układu 
pokarmowego, który coraz 
gorzej radzi sobie z tra-
wieniem, zwłaszcza cięż-
kostrawnych posiłków. 
Prawidłowa praca jelit ma 
wpływ na cały organizm, 
dlatego tak ważne jest, by 
odpowiednio o nie zadbać.

Wsparcie układu 
trawiennego 

dla dzieci. – Jeszcze za wcześ-
nie o wrażenia – odpowiadają. 
– Jesteśmy na etapie charak-
terystyki postaci i przybliżeniu 
sylwetki samego autora. Był 
pilotem, miał swój własny sa-
molot i lotnisko. Jego pasją 
było latanie, które kończyło 
się wielokrotnymi wypadkami, 
długim leczeniem i rehabili-
tacją. Po ostatnim wypadku 
musiał zrezygnować z kariery 
lotnika, ponieważ doznał ura-
zu barku. Ale nie podał się. 
Zaczął pisać i stał się sławny. 
– W książce przewijają się trzy 
wątki – mówi jedna z aktorek-
-seniorek: wątek miłości, przy-
jaźni i ...przywar (pijaństwo, 
próżność i chytrość). Po tej 
lekturze każdy z nas się trochę 
zmieni, każdy z nas będzie 
inaczej patrzył na swoje życie 
i spoglądał w gwiazdy, szukał 
planety, na której siedzi boha-
ter. Może dojrzy też planetę de 
Saint-Exupery, którą niedaw-
no odkryto i nadano jej imię 
słynnego lotnika. Inna dodaje 
– cytaty książki były omawiane 
pod kątem charakteru ludz-
kich zachowań j i dopiero teraz 
zrozumiałam Małego Księcia. 
Zapraszamy  na rozmowę po 
nagraniu, będziemy miały wię-
cej do powiedzenia.

W Dziennym Domu „Senior 
Wigor” nie miałam okazji po-
rozmawiać z podopiecznymi, 
bo mieli akurat zajęcia. In-
struktorki, panie Regina i Ania, 
opowiadają o swojej pracy 
z seniorami. Bardzo tęskni-
li za bliskością i osobistym 
kontaktem. Często dzwonili, 

dopytywali się, kiedy będzie 
można się spotkać, tęsknili 
za sobą za nami. Wygląda na 
to, że to miejsce jest dla nich  
ważne. Czują się tutaj bez-
pieczni, każdy znajduje to, co 
jemu potrzebne. Nikt nikogo 
do niczego nie zmusza, chcą 
przychodzić, to przychodzą, 
chcą odpocząć, to zostają 
w domu. Widzę jednak, że sala 
zajęć jest pełna ludzi. – Pod-
opieczni mogą wybrać różne 
zajęcia – mówią instruktorki. 
Jakie? Ceramiczne, plastycz-
ne, muzyczne, treningi pamię-
ci, gry planszowe, bibliotera-
pie, wspólnie robią dekoracje 
na różne imprezy, kalendarze 
i piękne obrazy, które zdobią 
ściany. Dyskutujemy ze sobą, 
nie są przytłoczeni złem, które 
dostrzegają, mają do tego dy-
stans, krytyczne spojrzenie i co 
najważniejsze, umiejętność 
przyjmowania tego, na co nie 
mają wpływu. Podchodzi do 
nas senior i pyta, czy może już 
pójść do domu. Widzę w jego  
błyszczących oczach radość 
i uśmiech. Ten pan jest u nas 
od niedawna, odkrywa swo-
je pasje i cieszy się nimi. I jak 
wszyscy, boi pokazać się z naj-
lepszej strony, zauważać małe 
sukcesy i mówić o nich.

Tak sobie myślę, że wszyscy 
instruktorzy OPS-ów są prekur-
sorami do łamania schematów 
na temat seniorów i uczą nas 
wszystkich małych, drobnych 
gestów dobroci i przyjaźni...

W ramach integracji pokoleń 
OPS wspólnie z Ośrodkiem 
Kultury wystosował oryginalne 

zaproszenia na Letnie Potań-
cówki na Plantach. W gwarze 
poznańskiej, napisano „ Na-
rychtuj wyglacowane papcie, 
odsztafiruj się w pory i nową 
jaczkę, nie bać gamuła, nie 
szpycuj zza winkla. Ino wew 
czwartek przyjdź podylać na 
Planty.”

Co dwa tygodnie, w czwart-
ki, bawili się mieszkańcy Swa-
rzędza przy Swarzędzkiej 
Orkiestrze Dętej i z profesjo-
nalnym DJ-em. Każda po-
tańcówka miała inną muzykę 
m.in. dancingowe przeboje, 
lata 70., rytmy latynoamery-
kańskie, disco polo.

Wszyscy bawiliśmy się nie-
zwykle dynamicznie, razem, 
osobno, w grupach. Tańczyły 
pary z klubów nauki tańca. Na-
stolatkowie byli niezmordowa-
ni, improwizowali kółka, pocią-
gi, mostki. Szaleli przy disco 
polo i śpiewali razem z DJ-em. 
Seniorzy też trochę wolniej, 
ale z radością i entuzjazmem 
wyrażali swoje wspomnienia 
w parach i grupach. Później 
wszyscy się wymieszali, nawet 
tańczyło z nami szemrane to-
warzystwo, pięknie i kultural-
nie. Bawiliśmy się razem, nikt 
nikomu nie przeszkadzał i ni-
kogo nie wykluczał.

Taniec zawsze buduje 
wspólnotę, a gdy  przybywa 
nam zmarszczek i przeżywa-
my wzloty i upadki, wiemy 
dokąd, możemy przyjść po 
wsparcie.

Domowa 
apteczka 
seniora

Niezbędny antyseptyk

Wiele dolegliwości zdro-
wotnych wymaga konsul-
tacji lekarskich. Są jednak 
przypadłości, które mogą 
być leczone produktami czy 
lekami znajdującymi się na 
naszej domowej apteczce. 
To przede wszystkim środki 
przeciwgorączkowe, prze-
ciwbólowe i opatrunkowe. 
Zarówno obowiązki domo-
we, prace w ogrodzie czy 
aktywności fizyczne mogą 
wiązać się z urazami, rana-
mi czy otarciami naskórka. 
Konieczne jest staranne od-
każenie, dzięki któremu moż-
na zapobiec zakażeniu oraz 
przyśpieszyć proces gojenia 
się ran. Dlatego w każdej 
apteczce powinien znaleźć 
się środek, najlepiej w formie 
aerozolu, który skutecznie 
zdezynfekuje powierzchnię 
rany. Oktaseptal, to środek 
działający odkażająco oraz 
regenerująco na błony ślu-
zowe i niższe warstwy skóry. 
Wystarczy rozpylić go nad 
powierzchnią rany, dzięki 

temu mamy pewność, że rana 
jest w odpowiedni sposób 
zdezynfekowana. Ze wzglę-
du na wygodę stosowania 
i bezpieczeństwo preparat 
ten może być nie tylko wy-
posażeniem apteczki. Warto 
zabrać go również na spacer 
czy przejażdżkę rowerową. 
Oktaseptal jest środkiem 
stosowanym również wielu 
innych schorzeniach. Wiele 
chorób, które przychodzą 
wraz z wiekiem, może być 
związane z powstawaniem 
ran i owrzodzeń. Środek ten 
pomoże w codziennej pie-
lęgnacji i przyśpieszy proces 
powrotu do zdrowia. To pre-
parat, który jest przydatny 
w pielęgnacji szwów poope-
racyjnych. Jego działanie 
bakteriobójcze, wirusobój-
cze i grzybobójcze pomaga 
w walce z grzybicami skóry 
i przynosi ulgę, łagodząc 
wiele podrażnień, np. spo-
wodowanych noszeniem 
protezy zębów.
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GINJAL urit 
suplement diety

Na kłopoty  
z nerkami  
i układem  
moczowym

REUMPAPAI 
suplement diety

Zadbaj o swój  
układ kostny

GINJAL urit:
• wspomaga naturalne funkcje nerek
• tonizuje i wspiera fukcje dróg moczowych
• zwiększa ilość wydalanego moczu
• dezynfekuje i oczyszcza nerki i drogi moczowe
• zwiększa odporność na zakażenia
• stworzony na bazie naturalnych składników 

roślinnych

Producent: HERBALMED Polska, tel. 506 286 070, www.herbalmed.com.pl
Zamówienia można kierować: www.prostoznatury.pl lub pod nr tel. 33 861 60 18, 883 319 000

Produkty roślinne dostępne w aptekach i sklepach zielarskich. 

W jego skład wchodzą ekstrakty roślinne stosowa-
ne we wschodniej medycynie naturalnej w łago-
dzeniu bólu i stanów zapalnych m.in w zwyrodnie-
niach stawów, mięśni, rwie kulszowej, ramiennej  
i tzw. zapaleniu korzonków.

Wspomaga 
naturalne funkcje 
narządu ruchu, 
stawów i mięśni

REKLAMA

Jesień to czas, 
kiedy prace polowe 
dobiegają  końca, 
a przyroda szykuje 
się do odpoczyn-
ku. Coraz dłuższe 
wieczory sprzyjają 
lekturze, spotka-
niom towarzyskim, 
a dawniej także 
wspólnej pracy. 
Zainspirowane sym-
boliką dziesiątego 
miesiąca zachęca-
my do zapoznania 
się z propozycjami 

Mimozami jesień 
się zaczyna...
Cykl „NA 2 GŁOSY … A CZASAMI  3”  
Realizacja: Bogna Bartosz, Ilona Zakowicz

Ilona Zakowicz: 
gerontolożka 
i kulturoznawczyni. Od 
ponad 10 lat współpracuje 
z osobami starszymi i na 
ich rzecz. Jest autorką 
i współautorką ponad 30 
publikacji naukowych, 
członkinią krajowych 
i międzynarodowych 
zespołów projektowych 
oraz badawczych. 

Bogna Bartosz:  
zajmuje się zawodowo 
psychologią od prawie 
40 lat. Stara się odkryć 
czynniki decydujące 
o wysokiej jakości życia 
osób w różnym wieku, 
w tym 60+. Jest autorką 
i współautorką 70 
artykułów oraz 6 książek.

Fot. Julia Bartosz

Skład: w 100 g produktu leczniczego znajduje się substancja czynna: 40 g 
wodnego wyciągu borowinowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na dowolną 

substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą w tym na etyl 
parahydroksybenzoesan. Postać farmaceutyczna: maść. Pozwolenie Ministra 

Zdrowia nr R/0042.

WYLECZ 
CHORE STAWY

ZASTOSUJ LEK 
Z UZDROWISKA BUSKO-ZDRÓJ!

od 27 lat POLECANY PACJENTOM

pytaj w aptece o lek 

maść borowinowa
z Buska-Zdroju 

A NIE KOSMETYK

MAŚĆ BOROWINOWA
INNEJ FIRMY

CHOROBA 
       ZWYRODNIENIOWA 
       STAWÓW

REUMATOIDALNE 
       ZAPALENIE 
       STAWÓW (RZS)

ZESZTYWNIAJĄCE 
       ZAPALENIE STAWÓW 
       KRĘGOSŁUPA (ZZSK)

BÓLOWE ZESPOŁY: 
       SZYJNE, BARKOWE 
       I LĘDźWIOWO-KRZYŻOWE

STANY POURAZOWE 
       NARZĄDU RUCHU

maść borowinowa – lek przeciwreumatyczny

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera 
wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowania oraz informacje dotyczące 

stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie 

stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.

Podmiot odpowiedzialny: 
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Sulphur Zdrój Exim Sp. z o.o., 

28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 116a

www.sulphur.com.pl, tel. 41-378-78-93 Maść borowinowa naturalną metodą na ból
Stwórz swoje własne, 
domowe sanatorium, 
i podaruj sobie ukoje-
nie podczas długich, 
jesiennych wieczorów. 
Maść borowinowa to 
lek, dzięki któremu po-
czujesz natychmiasto-
wą ulgę. Przyjrzyjmy 
się jej z bliska.

Borowina i jej 
właściwości
Maść borowinowa to lek, 
który leczy zapalenia i zwy-
rodnienia stawów, zmniejsza 
obrzęki pourazowe, popra-
wia sprawność ruchową, a co 
najważniejsze uśmierza ból. 
Borowina wykazuje działanie 
przeciwzapalne, przyspiesza 
wchłanianie się wysięków 
i nacieków zapalnych. Chro-
ni chrząstki stawowe, dbając 

o ogólną kondycję ciała. Jeśli 
borykasz się z bólami reu-
matycznymi, bólami stawów, 
borowina to lek stworzony 
specjalnie dla Ciebie!

Składniki
Maść to nie kosmetyk, a sku-
teczny lek. Prócz wyciągu bo-
rowinowego zawiera aktywne 
kwasy huminowe, sole mine-
ralne takie jak wapń, sód czy 
magnez, garbniki, ciała estro-

genne i inne cenne mikroele-
menty.
Podaruj sobie chwilę wy-
tchnienia bez konieczności 
wyjazdu na turnusy do sana-
torium. Dzięki maści borowi-
nowej możesz stworzyć swoje 
własne, prywatne centrum od-
nowy, oszczędzając przy tym 
sporą ilość pieniędzy. Drogo-
cenne działanie borowiny zna-
ne jest już od długich lat, a jej 
popularność wciąż nie gaśnie.

Ilona: Październik – pierw-
szy, w pełni jesienny miesiąc 
w roku. Jego nazwa po-
chodzi od paździerzy, czyli 
zdrewniałych części łodyg 
lnu i konopi. Paździerz po-
wstaje podczas przetwarza-
nia słomy, gdy zdrewniałe 
części łodygi oddzielane są 
w procesie międlenia. Paź-
dziernik, zgodnie z kalenda-
rzem gregoriańskim, kojarzo-
ny był właśnie z międleniem 

lnu. Uprawa i obróbka lnu 
były dawniej powszechne. 
Z jego nasion otrzymywano 
wartościowy olej, a z łodyg 
włókna na tkaniny. Nie dziwi 
fakt, że ta roślina zajmowa-
ła ważną pozycję w kulturze 
i obyczajowości naszych 
przodków. Według ludowych 
przekonań – len miał dobro-
czynny wpływ na człowieka 
– w jego pobliżu usypiano 
dzieci, wierzono bowiem, że 
roślina ta jest w stanie chro-
nić niemowlęta od uroku i sił 
nieczystych. Październiko-
wa obróbka lnu (międlenie, 
przędzenie) często odbywa-
ła się w grupie. Gospodynie 
zapraszały do siebie sąsiadki 
i krewne do pomocy, by na-

lektur, które, mamy 
nadzieję, umilą Pań-
stwu długie, jesien-
ne wieczory.

REKLAMA
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MIóD 
MANUKA 
remedium 
na 
jesienną 
słotę

Miód Manuka po-
wstaje w dalekiej 
Nowej Zelandii 
i produkowany jest 
przez pszczoły 
zbierające nektar 
z krzewów Manu-
ka. Jest to rzadki 
i wyjątkowy miód, 
produkowany tylko 
przez kilka tygodni 
w roku w czasie 
kwitnienia wspo-
mnianych krzewów. 
Ale co jeszcze od-
różnia miód Manuka 
od tego z polskiej 
pasieki? 

REKLAMA

stępnie po wykonaniu pracy 
iść także do nich – na tak 
zwany „odrobek”. Okres od 
listopada do lutego nazy-
wano przędzeniem kądzieli 
(chodzenie z kądzielą). Wie-
czory porządkowe organizo-
wane były w jesienne i zimo-
we wieczory. Z jednej strony 
pełniły one funkcję praktycz-
ną, z drugiej natomiast sta-
nowiły okazję do spotkań. 
W czasie tych wieczornych 
zebrań śpiewano świeckie 
i religijne pieśni, przekazy-
wano sobie plotki i nowinki, 
opowiadano niesamowite hi-
storie, legendy i baśnie...

Bogna: Ilona dobrze, że 
zwróciłaś uwagę na paź-
dziernik i jego wyjątkowy 
klimat. Pierwszy prawdziwie 
jesienny miesiąc. Z czym się 
kojarzy? Już chłodne poran-
ki i słońce zamglone, a do 
tego wcześnie zapadający 
wieczór, wieszczą nasze roz-
maite nastroje. Każdy prze-
żywa październik po swoje-
mu. Mimo tego, albo z tego 
właśnie powodu, sprawmy, 
by październik stał się nam 
bliższym, choć teraz na po-
czątku wydaje się obcy i nie-
przychylny.

Chcąc umilić ten czas, za-
chęcam do lektury książki 
profesora psychologii Wie-
sława Łukaszewskiego pt. 
„Niewielka suma szczęś-
cia”. Dlaczego ta lektura? 
Zawiera tematy przeróżne, 
lecz zawsze dotyczące nas 
samych i świata wokół. Jak 
napisał sam autor: „książka 
ma skłaniać do refleksji nad 
naturą ludzką i naturą świata, 
w którym żyjemy”, każdego 
– bez względu na wiek, płeć, 
stan ducha czy poglądy poli-
tyczne. Co dla wielu czytelni-
ków istotne, zawiera „teksty 
krótkie i treściwe”. Jednym 
słowem – lekko o ważnych 
sprawach napisane.   

Książka składa się z 6 
części: dotyczącej ludzkie-
go losu, rozumienia siebie, 
relacji, wolności, meandrów 
umysłu i emocji, wreszcie 
odniesienia do przeszłości 
i przyszłości. Każda z czę-
ści zawiera kilkanaście lub 
kilkadziesiąt, krótkich felie-
tonów, które w zależności od 
nastroju można czytać w do-
wolnej kolejności, układając 
w ten sposób własny zbiór 
lub zbiorek „spraw i tematów 
znaczących”. Może w ten 
sposób przeczytamy samych 
siebie, wybierając z bogatej 
listy tylko niektóre z felieto-
nów, do czego zresztą za-
chęca sam autor.

To książka o człowieku – 
trzcinie na wietrze. Według 
Łukaszewskiego bowiem 
„Pragniemy i tego, i tego. 
Czasem chcemy jednego, 
czasem chcemy drugiego. 
Rzadko naraz, zazwyczaj 
na zmianę. Chcemy i stabil-
ności, i zmiany. I spokoju, 
i zawirowania, I wygody, 
i komplikacji. I wyboru, 
i przymusu, I towarzystwa, 
i samotności. To tylko drob-
ne, lecz jakże powszechne 

dowody na sprzeczności 
ludzkiej natury”. Czyż to nie 
jest o nas samych? Zwłasz-
cza jesienną porą? Biografia 
samego autora, przeboga-
ta wiedza i doświadczenie, 
celne odwołania do litera-
tury i aktualnych wydarzeń, 
pozwalają smakować nie-
spiesznie tekst, prowokując 
nierzadko do polemiki.

Ilona, a jaka jest Twoja pro-
pozycja jesiennej lektury?

Ilona: Prawdę mówiąc je-
sień przywołuje mi na myśl 
propozycje nostalgiczne, 
takie które nieodzownie ko-
jarzą mi się ze stratą. Jedną 
z nich jest niewątpliwie „Nie 
ma” Mariusza Szczygła, 
nagrodzona Nagrodą Lite-
racką „Nike”. Jest to zbiór 
reportaży dotyczący straty, 
nieobecności, śmierci, ża-
łoby, przemijania, smutku, 
tęsknoty… Autor za każdym 
razem interpretuje tytułowe 
„nie ma” z innej perspek-
tywy, ukazując tym samym 
szerokie spektrum różnych 
form nieobecności w naszym 
życiu. Rozmówcami Szczy-
gła, polskiego pisarza, re-
portażysty i dziennikarza, są 
ludzie z różnych światów: 
czeska poetka, ukraiński 
żołnierz, polska księgowa… 
Każdy z nich opowiada swo-
ją własną historię o tym, cze-
go w ich życiu „nie ma”, a nie 
ma kogoś, nie ma czegoś, 
nie ma miłości, nie ma ży-
cia… Te opowieści to swoiste 
lekcje życia, które pozwalają 
przyjrzeć się sposobom ra-
dzenia sobie ze stratą, trwa-
niem pomimo i wbrew owym 
„nie ma”.  Ważnym przesła-
niem tej niezwykłej książki 
przywołana przez Mariusza 
Szczygła rada Hanny Krall, 
a brzmi ona następująco:  
„Wszystko musi mieć swo-
ją formę, swój rytm (…) 
zwłaszcza nieobecność". 
Dlatego tym, co łączy i spaja 
te pozornie różne opowieści, 
jest poszukiwanie swoistego 
wyrazu, formy dla „nie ma”. 
To także potrzeba znalezie-
nia języka, na tyle „pojemne-
go”, by umożliwiał wyrażanie 
nieobecności.  Poprzyglądaj-
my się jednak nie tylko temu, 
czego nam brak, ale także, 
a może przede wszystkim 
temu, co mamy. Ponieważ, 
jak podkreśla Mariusz Szczy-
gieł „każde  >>nie ma<< 
zawiera w sobie >>ma<<. 
Każde z niebytu może prze-
istoczyć się w byt”. Czego 
sobie i Państwu życzę.

Bogna: Warto poruszyć te-
mat niełatwy dla wielu z nas, 
a zwłaszcza w tym paździer-
nikowym czasie zasługujący 
na uwagę. Zwracają się do 
mnie osoby w różnym wieku, 
mające rozmaite problemy, 
przeżywające trudności i nie-
radzące sobie z obawami, 
lękami, stresem, niepewne 
losu i pytają, co mają zrobić. 
Bywają przecież w naszym 
życiu takie sytuacje, kiedy 
ani my sami nie mamy sił, ani 
nasi bliscy, choćby nie wiem, 

jak chcieli i się starali, również 
nie są w stanie nam pomóc. 
Co wtedy? Warto wziąć pod 
uwagę wsparcie i pomoc, 
którego może udzielić nam 
psycholog, psychoterapeu-
ta. Kiedy odczuwamy kłucie 
w klatce piersiowej, rejestru-
jemy się do kardiologa, gdy 
dolega nam ból zęba, bez 
zastanowienia idziemy do 
stomatologa. A co wtedy kie-
dy cierpimy psychicznie? Nie 
mam wątpliwości, zajmując 
się i fascynując psychologią 
od  40, że warto skorzystać 
z pomocy psychoterapeuty.

Ilona: Bogno, a jak, Twoim 
zdaniem, przekonać „nie-
przekonanych”, którzy mają 
obawy, że wizyta u psychote-
rapeuty nie pomoże?

Bogna: Warto sięgnąć do 
lektury książki „Żyj wystar-
czająco dobrze” Agnieszki 
Jucewicz i Grzegorza Sro-
czyńskiego, zawierającej 
20 rozmów z najlepszymi 
polskimi psychologami i te-
rapeutami, którzy jak podają 
autorzy „pomogli tysiącom 
ludzi stanąć na nogi”. Znaj-
dziemy tu odpowiedź na  
nurtujące pytanie, ”po co 
iść do psychoterapeuty” ? 
I jedną z wielu odpowiedzi 
„W krajach takich jak Ka-
nada,  Stany Zjednoczone, 
Niemcy, gdzie sięgnięcie 
po pomoc psychoterapeuty  
w sytuacjach kryzysowych 
jest już czymś naturalnym 
(…) jeśli ktoś zgłasza się 
do psychoterapeuty, to 
oznacza właśnie, że so-
bie radzi, że umie o siebie 
zadbać”.  Znajdziemy  też 
odpowiedzi na pytania: jak 
rozpoznać dobrego psycho-
terapeutę i gdzie go znaleźć?  
Co daje psychoterapia? 
Czym jest depresja i dlacze-
go tak ważna jest wówczas 
pomoc psychologiczna? Jak 
wygląda terapia w chorobie 
alkoholowej? Dlaczego, gdy 
psychicznie jesteśmy słabsi 
to i nasze ciało jest słabe? 
Co wówczas zrobić?

Książka jest „ciekawą po-
dróżą do własnego wnętrza”, 
którego mam nadzieję, nie-
ustająco jesteśmy ciekawi 
– zarówno jego siły, jak i sła-
bości. A poznając i dbając 
o swoją psychikę, dbamy nie 
tylko o swoje zdrowie, o sie-
bie, ale też o nasze relacje 
ze światem, bez względu na 
to, kim bądź czym jest nasz 
świat. „Żyj wystarczająco 
dobrze” to mówiąc krót-
ko – książka dla każdego, 
przychylna dla czytelnika, 
chcącego się dowiedzieć, na 
czym polega psychoterapia.

Mówiąc krótko – czytajmy! 
Dajmy sobie czas na nie-
spieszną  lekturę, na jesien-
ną zadumę. Bo kiedy, jak nie 
teraz, w piękne październiko-
we wieczory!

Naturalna zawartość 
substancji o nazwie Methy-
lglyoxal (MGO), która po-
wstaje w miodzie z nektaru 
Manuka. Dzięki MGO miód 
Manuka posiada właściwo-
ści prozdrowotne, działa 
przeciwbakteryjnie i prze-
ciwzapalnie, co jest od wie-
lu lat przedmiotem szeroko 
zakrojonych badań nauko-
wych. 

Jednak nie każdy miód 
Manuka zawiera taką samą 
ilość MGO. Produkt wyma-
ga szczególnej troski, aby 
chronić jego wyjątkowe, na-
turalne właściwości. Zasada 
jest jednak prosta, im więk-
sza jego zawartość, tym 
lepsze efekty można uzy-
skać przy jego stosowaniu. 
Dlatego 100% pochodzenia 
nowozelandzkiego i certyfi-
kowana zawartości MGO są 
gwarancją jakości zakupio-
nego słoiczka. 

Oznaczenie MGO™ in-
formuje konsumentów 
o koncentracji methylglyo-
xalu we wszystkich słoikach 
konkretnej partii miodów 
Manuka, w przeliczeniu 
na kilogram miodu. MGO 
250+ oznacza, że produkt 
zawiera 250 mg methy-
lglyoxalu na 1 kg i jest to 
minimalna wymagana za-
wartość w leczeniu chorób 
wewnętrznych.
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e-mail: recepcja@alfakudowa.pl
ul. Słoneczna 12A, 57-350 Kudowa-Zdrój

Do dyspozycji gości: Pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe z łazienkami (su-

szarka, ręczniki). Na wyposażeniu każdego pokoju: lodówka, czajnik, 
szklanki, TV, dostęp do bezprzewodowego Internetu Wi-Fi. 

W Willi Alfa na turystów czekają ponadto: siłownia, mini sala gimna-

styczna, fotel relaksacyjny, ogród, wiata grillowa, miejsce na ognisko 
oraz boisko do siatkówki. W trakcie pobytu można też skorzystać 
z wypożyczalni kijków nordic walking. 

Willa Alfa to kameralny obiekt w sercu Kudowy-Zdroju i sąsiedztwie 
Parku Zdrojowego. Spełnia oczekiwania amatorów rozrywek, jak 
i miłośników aktywności poszukujących idealnej bazy wypadowej.

WIllA 

AlFA

 WCZASY
od 699 zł/os.

 8 dni/7 nocy
26.09-3.10 lub 3.10-10.10

699 zł/os zamiast 999 zł ze śniadaniem,  
pokój standard

799 zł zamiast 1099 zł ze śniadaniem  
+ obiadokolacja, pokój standard

799 zł/os zamiast 999 zł ze śniadaniem,  
pokoju lux, w pakiecie masaż 30 min.

899 zł zamiast 1099 zł ze śniadaniem  
+ obiadokolacja, pokoju lux, w pakiecie masaż 30 min

tel. +48 510 150 966

27. 12 - 2.01.2022
pokój standard 999 zł/os., pokój lux 1099 zł /os.

28.12 - 2.01.2022
pokój standard 949 zł, pokój lux 1049 zł /os

29.12 - 2.01.2022
pokój standard 859 zł, pokój lux 959 zł /os

SYlWeSter
 poKój StAnDArD / lux

Wyjazd wakacyjny odwołany  
przez COVID-19? 
Sprawdź, kiedy i jak możesz dochodzić swoich praw

Tegoroczny sezon 
wakacyjny nie u każ-
dego pozostawi dobre 
wspomnienia. Wszyst-
ko przez COVID-19, 
który wywrócił do 
góry nogami niejedne 
plany wyjazdowe. 
Dodatkowo, na obec-
nym etapie pandemii 
szanse odzyskania 
zainwestowanych 
środków są niewielkie 
i związane ze ściśle 
określonymi sytua-
cjami. Jak się do nich 
przygotować?

Praktycznie każdy, kto w ostat-
nich miesiącach planował wa-
kacyjny wypoczynek, bardziej 
niż o dobrze spakowanej wa-
lizce myślał o tym, jak spro-
stać pandemicznym obostrze-
niom, by skutecznie dotrzeć 
do celu podróży. A nie było to 
łatwe – wiele krajów zmieniało 
przepisy epidemiczne w takim 
tempie, że czasem nawet stro-
ny rządowe nie nadążały z ak-
tualizacją przedstawianych na 
nich informacji. Co więc 
z osobami, które w ostatniej 
chwili musiały ze względu na 

obowiązujące regulacje zre-
zygnować z zaplanowanego 
wypoczynku, a czasem wręcz 
„odbijały” się od kontroli gra-
nicznej np. na lotnisku?

Wyjazdy zorganizowa-
ne: czytaj dokładnie re-
gulaminy

Na początku pandemii klienci 
biur podróży mogli bezkosz-
towo odstępować od zawartej 
umowy z uwagi na wystąpie-
nie nadzwyczajnej okoliczno-
ści – a za taką powszechnie 
uznawano pandemię CO-
VID-19. Organizator miał 194 
dni na zwrot pieniędzy od 
dnia, w którym konsument od-
stąpił od umowy albo biuro po-
dróży z powodu sytuacji epi-
demicznej odwołało wyjazd. 
Z czasem jednak sytuacja się 
zmieniła. – Obecnie epidemia 
nie jest już nadzwyczajnym 
zdarzeniem, więc konsumenci 
dokonują rezerwacji na włas-
ne ryzyko. Takie okoliczności 
jak wzrost zachorowań, obję-
cie konsumenta kwarantanną 
czy brak wymaganego testu 
z ujemnym wynikiem nie są 
podstawą do bezkosztowego 
odstąpienia od umowy – wy-
jaśnia Małgorzata Miś, prezes 
Stowarzyszenia Ochrony Kon-
sumentów „Aquila”. 

Skoro więc jedynym sposo-
bem odwołania rezerwacji wy-
jazdu jest uczynienie tego na 
warunkach zawartej umowy, 

dokładnie należy zapoznać 
się z jej postanowieniami. 
Zazwyczaj wiążą one takie 
odwołanie z przepadkiem za-
liczki lub obowiązkiem zapłaty 
określonej kwoty, stanowią-
cej np. 20% całej wartości. – 
Szansą dla konsumenta może 
być w tej sytuacji specjalne 
ubezpieczenie, które wiele 
biur podróży zaczęło ofero-
wać w czasach „covidowych”. 
Trzeba jednak bardzo uważ-
nie zapoznawać się z treścią 
takiej dodatkowej umowy 
ubezpieczeniowej, ponieważ 
zwykle gwarantuje ona zwrot 
kosztów jedynie w sytuacji 
objęcia konsumenta izolacją 
bądź kwarantanną – podkre-
śla Małgorzata Miś. 

Wyjazdy indywidualne: 
bądź na bieżąco z regu-
lacjami

Jeszcze większe ryzyko bie-
rzemy na siebie, planując 
w pandemii wyjazdy „na włas-
ną rękę”. O ile w przypadku 
wycieczek zorganizowanych 
zawieramy umowę jedynie 
z organizatorem, o tyle podró-
żując indywidualnie, często 
w grę wchodzi kilka umów 
z różnymi podmiotami, na 
przykład z zarezerwowanym 
hotelem, liniami lotniczymi 
i wypożyczalnią samochodów. 
Gdy wszystko trzeba będzie 
odwołać z powodu związa-
nego z pandemią COVID-19, 

czeka nas odpowiednio wię-
cej pracy. A regulamin towa-
rzyszący każdej z nich może 
odmiennie określać prawa 
konsumenta w takiej sytuacji. 

– Dodatkowo, każde pań-
stwo może odmiennie regulo-
wać swoje odgórnie ustalane 
dla przedsiębiorców warunki 
rozwiązywania umów z po-
wodu COVID-19. W Polsce na 
przykład, jeśli rząd wprowadzi 
obostrzenia i zamknie hotele, 
a zastosowanie znajdą do-
tychczasowe przepisy tak zwa-
nej „tarczy antykryzysowej”, 
przedsiębiorca będzie musiał 
zwrócić konsumentowi pienią-
dze w ciągu 180 dni – zwraca 
uwagę Małgorzata Miś. 

Podróżowanie w niepew-
nych, „covidowych” czasach 
wymaga więc od konsumen-
tów dodatkowej czujności 
i przygotowania. Aby nie na-
razić się na utratę pieniędzy 
zainwestowanych w opłacenie 
lub rezerwację wyjazdu, nale-
ży uważnie sprawdzać regula-
miny do zawieranych umów, 
a także aktualne informacje 
o obostrzeniach pandemicz-
nych obowiązujących w róż-
nych krajach. Sprawdzonymi 
źródłami będą tu m.in. strona 
Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych. Poświęcając kilka 
chwil na „pandemiczne” przy-
gotowanie do podróży, można 
w razie konieczności odwo-
łania wyjazdu zaoszczędzić 
sporo pieniędzy i … nerwów.

ul. StaSzica 8, 87-720 ciechocinek

e-mail: marketing.ciechocinek@sanvit.eu

www.sanvit.pl

Piękna
Złota Jesień 

= KorZystne Ceny
Dla Seniora

Sanatorium Uzdrowiskowe sanVit 200 m od tężni

Zapraszamy również na bezpieczny pobyt w 2022 r. 
Nowe ceny i turnusy dostępne  

już na początku grudnia tel. 54 283 77 07

14 dniowy turnus rehabilitacyjny
7-20.11.2021

1 669 zł/ os.
w cenie: nocleg w komfortowych pokojach, pełne 
wyżywienie, biesiada grillowa z kapelą góralską, 
konsultacja lekarska 20 zabiegów rehabilitacyjnych, 
wycieczka po Wiśle i okolicy i wiele innych atrakcji. 

Krokus, ul. Górnośląska 9
43-460 Wisła

tel. 33 855 11 40
 e-mail:krokus@krokus.pl

REKLAMA

ROZWIąZANIE KRZyŻóWKI:
„BąDź DOBREJ MyŚLI BO PO CO ByĆ ZŁEJ”.

Poziomo:1. kakadu. 6. łabędź. 9. miano. 10. kolano. 11. zamieć. 
12. wiata. 15. parawan. 18. Robak. 21. Tatry. 22. podanie.  23. 
bieda. 24. rurka. 25. szakale. 29. kwiat. 32. osika. 35. pokoik. 36. 
Gustaw. 37. Adyga. 38. kapsel. 41. waliza. 45. nawał. 47. kotlina. 
48. trawa. 49. wieża. 50. laktaza. 51. jazda.  

Pionowo: 2. anoda. 3. abaja. 4. umowa. 5. baba. 6. łoza. 7. Bam-
bo. 8. dieta. 13. interes. 14. tatarak. 15. popas. 16. radca. 17. 
wanna. 18. rybak. 19. biegi. 20. kwast. 26. zgoda. 27. klops. 28. 
lokal. 30. wasal. 31. alasz. 33. Izyda. 34. agawa. 38. kąkol. 39. 
potok. 40. elita. 42. Ałtaj. 43. imacz. 44. abaja. 45. nawa. 46. wieś.  

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 
https://reopen.europa.eu/en
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Podróż zaczyna się w saloniku
Tradycyjny sposób na kupowanie biletów i przejazdów
Jesień to czas 
wakacji dla wielu 
seniorów. Osoby, 
które nie posiadają 
własnego samocho-
du, a mają w planach 
wyjazd, mogą liczyć 
na pomoc Kolportera. 
We wszystkich 650 
salonikach w całym 
kraju można naby-
wać bilety podróżne 
i zamówić przejazd 
busem  pod konkret-
ny adres.

Bilety podróżne w ofer-
cie Saloników Kolportera 
są już od ponad pięciu lat. 
Dzięki współpracy z firmą 
Teroplan S.A. właścicielem 
e-podróżnik.pl, w salonikach 
Kolportera można nabyć 
bilety blisko 1000 przedsię-
biorstw komunikacyjnych, 

oferujących przejazdy krajo-
we i międzynarodowe. Dzięki 
współpracy z firmą Teroplan 
w ofercie znalazła się także 
popularna usługa przejazdu 
w systemie door-to-door, tzw. 
Hoperami.

Hoper to usługa przewo-
zów od drzwi do drzwi (ang. 
door-to-door). W ramach 17 
tras krajowych i 3 między-
narodowych (do Niemiec, 
Belgii i Holandii) Hoper od-
biera pasażera bezpośrednio 
ze wskazanego przez niego 
adresu np. domu, sanato-
rium, lotniska, akademika, 
hotelu, pensjonatu itp. i za-
wozi go w wybrane miejsce 
w miejscowości docelowej. 
W tym roku Hoper poszerzył 
ofertę dojazdu w góry i na 
Mazury, a w wakacje dodat-
kowo „zwiększył moce” prze-
jazdów pasażerskich nad 
Bałtyk.

Przejazd Hoperem moż-
na zamówić w każdym Sa-
loniku Kolportera w Polsce. 
Wystarczy podać dokład-
ny adres odbioru pasażera 
oraz konkretną lokalizację 
docelową, gdzie podróżny 
chce wysiąść, np. adres sa-

natorium, hotelu, rodziny 
czy znajomych. Bilet można 
otrzymać SMS-em lub na 
adres e-mail. Pasażerowie są 
indywidualnie powiadamiani 
o dokładnej godzinie rozpo-
częcia podróży. Nie muszą 
dźwigać walizek na dworzec 
czy zamawiać taksówki. Po-
dróż odbywa się minivanem, 
który może przewieźć maks. 
8 pasażerów.

Przejazd Hoperem to usłu-
ga, która w czasie pandemii 
cieszy się dużą popularnoś-
cią. Z uwagi na sytuację epi-
demiologiczną na świecie 
bardzo wielu Polaków decy-
duje się na wypoczynek nad 
Bałtykiem i poszukuje wy-
godnej i przede wszystkim 
bezpiecznej formy transpor-
tu. A korzystając z Hopera 
podróżujemy w małej grupie 
i unikamy dużych skupisk lu-
dzi, np. na dworcach. Z Ho-
pera najczęściej korzystają 
osoby, które wybierają się na 
urlop, a także seniorzy, któ-
rzy jadą do sanatorium i na 
turnusy rehabilitacyjne. Usłu-
ga świetnie sprawdza się tak-
że wśród osób pracujących 
w Niemczach, Belgii i Holan-

dii. Cenią oni sobie wygodę 
i bezpieczeństwo, jakie daje 
im Hoper. Osoby korzysta-
jące z Hopera mają obowią-
zek podróży w maseczce 
i dezynfekcji rąk przed jazdą. 
Przed podróżą pojazd jest 
dezynfekowany i ozonowa-
ny. Niektóre elementy samo-
chodu (np. klamki) dezyn-
fekowane są także w czasie 
trwania przejazdu. Kierowcy 
mają do swojej dyspozycji 
środki ochronne (maseczki, 
rękawiczki), a każdemu pa-
sażerowi przed podróżą jest 
mierzona temperatura.

Klienci cenią sobie możli-
wość zakupu biletów podróż-
nych i przejazdów Hoperem 
w salonikach. Jak sami mó-
wią, jest to spore ułatwienie 
dla podróżujących. Przy-
chodząc do saloniku, mogą 
wspólnie ze sprzedawcą wy-
brać optymalne połączenie 
w najlepszej cenie.

REKLAMA

 

Ośrodek wypoczynkowy 
w Kołobrzegu 80m od morza.

Atrakcyjne pakiety z zabiegami  
w terminie 12.10.2021 – 22.12.2021

Jesień 2021 nAd mOrzem – AquA
 ͫ 5 noclegów
 ͫ 3 posiłki dziennie: śniadanie  

i kolacja w formie bufetu, obiad serwowany
 ͫ 3 x 1-godzinne bilety na basen  

„Morska Odyseja”
Cena od 535 zł/os. w pokoju 2 os.

Jesień 2021 nAd mOrzem  
– OdnOwA BiOlOgiCznA

 ͫ 5 noclegów
 ͫ 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja w formie 

bufetu, obiad serwowany
 ͫ 3 x w ciągu pobytu pakiet zabiegów 

(inhalacja, krioterapia, rower treningowy  
20 min., okład borowiny, mata masująca)

Cena od 605 zł/os. w pokoju 2 os.
3-dniOwy – Jesień 2021 nAd mOrzem

 ͫ 3 noclegi
 ͫ 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja w formie 

bufetu, obiad serwowany
 ͫ 1 x w masaż częściowy 1-odcinkowy
 ͫ 2 x częściowe okłady borowinowe

Cena od 365 zł/os. w pokoju 2 os.

Jesienny relAKs nAd mOrzem 2021
 ͫ 5 noclegów
 ͫ 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja  

w formie bufetu, obiad serwowany
 ͫ 3 x w masaże częściowe 1-odcinkowe

Cena od 565 zł/os. w pokoju 2 os.

+48 691 216 218    gryf2@gryf2.info.pl
Ośrodek Wypoczynkowy Gryf II 

ul. Konopnickiej 5, 78-100 Kołobrzeg

Hotel Cieplice mEdi & SPA położony jest tuż 
przy starówce, Parku Zdrojowym, Parku Nor-
weskim i słynnych Termach Cieplickich.

30 pokoi typu Standart, 68 typu Komfort, 
tradycyjna domowa polska kuchnia, profe-
sjonalna i kompleksowa rehabilitacja - dedy-
kowane pakiety lecznicze ze wstępną konsul-
tacją lekarską, a także pakiety relaksacyjne, 
a w tym zabiegi balneologiczne, krioterapia, 
fizykoterapia, hydroterapia, kinezyterapia, 
fizykoterapia, centrum odnowy biologicznej, 
zabiegi wyszczuplające, relaksacyjne, upięk-
szające na twarz i ciało, masaże, Strefa Well-
ness - basen solankowy, jacuzzi solankowe, 
sauna sucha i parowa.

Cieplice słyną z najstarszego uzdrowiska 
w Polsce, które swoją sławę zawdzięcza wo-
dom termalnym.
To właśnie tutaj, w sercu Karkonoszy mie-
ści się Hotel Cieplice medi & SPA, w którym 
można nie tylko wypocząć, ale i skorzystać 
z zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych.  
Obiekt od 2014 roku wpisany jest do rejestru 
podmiotów świadczących usługi lecznicze.

HOTEl CIEPlICE MEdI & SPA
Centrum rehabilitaCyjno-wypoCzynkowe

Hotel Cieplice, ul. Cervii 11, 58-560 Jelenia Góra
hotelcieplice@hotelcieplice.pl
+48 75 755 10 41

Prenumerata Grupowa  
Gazety Senior

Prenumerata  
w wygodnych 
pakietach
Grupowa prenumera-
ta Gazety Senior to 6 
kolejnych numerów 
miesięcznika dostęp-
nych w trzech wy-
godnych pakietach: 
brązowym, srebrnym 
i złotym, które różnią się ilością zamawianych eg-
zemplarzy. Wybierz ten, który najlepiej odpowia-
da twoim potrzebom.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu 
z redakcją pod numerem tel. 533 301 660 

lub adresem e-mail: biuro@mediasenior.pl

AUTOPROMOCJA

PAKIET 
BRąZOWy 

99 zł
5 egz.  

x 6 miesięcy  

Dziel się tym,  
co dobre!

PAKIET 
SREBRNy 

139 zł
25 egz.  

x 6 miesięcy  

PAKIET 
ZŁOTy 
179 zł
50 egz.  

x 6 miesięcy  
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Sezon 2022
maj-wrzesień

REKLAMA

Cena zawiera:
 ͫ 7 lub 9 noclegów w hotelach ***  

na Riwierze Adriatyckiej

 ͫ przejazd komfortowym  

autokarem z cafebar i WC

 ͫ polską obsługę

 ͫ wyżywienie 3x dziennie

 ͫ ubezpieczenie od chorób 

przewlekłych oraz KL i NNW 

 ͫ odległość hoteli od morza 100-200 m

 ͫ smaczne i obfite  
pełne wyżywienie

 ͫ swojska, rodzinna atmosfera  
(klienci to Polacy)

 ͫ wyłącznie polska obsługa

Dlaczego 

Buksa Travel?

Możliwość rezerwacji wczasów  
w lokalnym oddziale Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Buksa Travel Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała,
ul. Stojałowskiego 50

+48 33 811 77 26
biuro@buksatravel.pl

12 dni od 
1349 zł

10 dni od 
1149 zł Wyjazd autokaru możliwy

z 60 miast w Polsce!

dla seniorów!SPecjaLNa ofERTA

Hasła i rozwiązanie krzyżówki na  stronie 24

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. papuga z czu-
bem. 6. niemy na stawie. 9. 
nazwa. 10. łysy staw. 11. 
biała zadymka. 12. budowla 
bez ścian. 15. rodzaj zasłony. 
18. Jacek Soplica. 21. nasze 
turnie. 22. pismo z prośbą. 
23. niedostatek. 24. ciastko 
z kremem. 25. żywią się pad-
liną. 29. ozdoba rośliny. 32. 
drżąca topola. 35. izdebka. 
36. solenizant z sierpnia. 37. 
płynie przez Weronę. 38. za-
miast korka. 41. duża walizka. 

45. moc pracy. 47. obniżenie 
wśród gór. 48. zielona na 
łące. 49.  baszta. 50. enzym 
w niektórych drożdżach. 51. 
kawaleria.

Pionowo: 2. nie katoda. 3. 
płaszcz Beduina. 4. kontrakt. 
5. siała mak. 6. wierzba sza-
ra. 7. murzynek z wiersza. 8. 
sposób żywienia. 13. kokoso-
wy do ubicia. 14. kalmus. 15. 
przerwa dla koni. 16. prawnik 
w firmie. 17. w niej kąpiel. 18. 

zarzuca sieci. 19. wrzucane 
w aucie. 20. wisior pleciony 
z nici metalowych. 26. jed-
nomyślność. 27. fiasko. 28. 
pomieszczenie. 30. lennik. 
31. kminkówka. 33. żona 
Ozyrysa. 34. kwitnie raz. 38. 
chwast zbożowy. 39. górska 
rzeka. 40. śmietanka towarzy-
ska. 42. góry z Biełuchą. 43. 
uchwyt ślusarski. 44. płaszcz 
Beduina. 45. dawny okręt. 46. 
za nią chata. 

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych 
od 1 do 28 dadzą rozwiązanie krzyżówki.

KRZyŻóWKA
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Teatr WojArt 
(budynek Apollo) 

zaprasza  
na spotkania  

z komedią
"Nic o Tobie nie wiem" Spektakl 

muzyczny z pięknymi piosenkami 
z lat 20 i 30 poznańskiego  

teatru Asz.Teatr  
Spektakl w ramach  
„Senioralni.Poznań”

12 października 2021
godz. 12.00, Bilet 40 zł

Teatr WojArt

"Lotto" Komedia w doskonałej  
obsadzie: Joanna Kurowska, 

Magdalena Wójcik, Edyta Herbuś, 
Robert Wabich, Radosław Pazura, 

Andrzej Popiel, Roman Bugaj
14 i 15 października 2021

godz. 18.00 i 21.00, Bilet 130 zł
Teatr WojArt, Premiera w Poznaniu!

"Porwanie" Komedia w doskonałej 
obsadzie: Barbara Kurdej-Szatan/

Katarzyna Ucherska, Damian Kulec, 
Antoni Pawlicki, Piotr Grabowski /

Marcin Perchuć, Artur Barciś
17 i 18 października 2021

godz. 16.00 i 19.00, Bilet 130 zł 
Teatr WojArt, Premiera w Poznaniu!

tel. +48 609 399 939 
www.wojart.pl

ANGIELSKI DLA EMERYTÓW WE WROCŁAWIU

ZAPISY TRWAJĄ
O KURSIE: 
• Opracowany przez metodyka z doświadczeniem w uczeniu osób 

starszych
• Prowadzony na bazie autorskiej książki  „Your Time for English”
• Przyjazna atmosfera i spotkania przy herbacie 
• Wiele powtórek i dodatkowe warsztaty z technik zapamiętywania
• Dla seniorów, którzy podróżują (lotnisko, hotel, restauracja, sklep) 

lub odwiedzają swoich bliskich za granicą 
• Oferujemy również kursy dla seniorów na wyższych poziomach

RESPEKTUJEMY WROCŁAWSKĄ KARTĘ SENIORA!

CENTRUM JĘZYKOWE 5 O'CLOCK
Jedyna szkoła językowa we Wrocławiu z ofertą kursów 
dedykowanych seniorom!
ul. Włodkowica 21/5, IIp., 50-072 Wrocław

TEL. 71 344 76 21   KOM. 784 355 499  
SEKRETARIAT@5OCLOCK.EU
WWW.5OCLOCK.EU

Kurs skierowany  
jest do osób, które  
nie miały kontaktu  

z j. angielskim, 
a celem jest 

osiągnięcie poziomu 
komunikatywnego

Stacey Halls mieszka w Londynie. Publikuje artykuły w czasopismach 
„Stylist”, „Psychologies” oraz „Fabulous”. Dorastała w Rossendale, w Lan-
cashire, zafascynowana historią czarownic ze wzgórza Pendle. Jej pierw-
sza powieść, nawiązująca do słynnego procesu Czarownica ze wzgórza, 
szturmem zdobyła listę bestsellerów „Sunday Timesa” i serca czytelników 
w wielu krajach. W 2019 roku „Czarownica ze wzgórza” zdobyła tytuł 
książki roku portalu Lubimy czytać w kategorii powieść historyczna.

„Chwytająca za serce opowieść o macierzyństwie, stra-
cie i cenie odkupienia. Charakterystyczne postacie, stwo-
rzone przez Halls, oraz skrupulatnie zebrane historyczne 
detale pozwalają nam zatonąć w świecie bogactwa, ale 
także biedy, desperacji i kłamstwa, i pokazują nam jak da-
leko może posunąć się matka dla dobra swojego dziecka.”  
serena Burdick

Londyn, rok 1754. Bess Bright pozostawiła swoje dziecko 
z nieprawego łoża w sierocińcu Foundling Hospital. Sześć 
lat później powraca, aby odzyskać córkę, której nigdy nie 
poznała. Drży na samą myśl, że mała mogła umrzeć w przy-
tułku. Tymczasem zdumiona odkrywa, że ktoś podał się za 
nią i już córkę odebrał. Jej życie staje na głowie, gdy próbuje 
się dowiedzieć, kto zabrał jej małą dziewczynkę - i dlaczego.

Stacey Halls

podrzutek 
Dwie kobiety,  

jedno dziecko i sekret,  

który odmieni wszystkich...

W dzieciństwie każde wakacje spędzałam 
na wsi. Zachwycona nią, zauroczona, nie 

wyobrażałam sobie, że na czas letniego 
wypoczynku mogłabym pojechać gdzieś 

indziej. Wydawało mi się wtedy, że wieś, 
która była dla mnie magiczną krainą, 

zawsze pozostanie taka sama. Dorastając, 
stałam się świadkiem gwałtownej prze-
miany i to, co tak kochałam, odchodziło 
w zapomnienie, nikło, gasło. A ja wciąż 

miałam w pamięci opowieści moich babć, 
dziadków, rodziców. Postanowiłam 
je zachować w sercu i na papierze.

„Skrawek pola”,  „Gościniec”, „Zielo-
ne pastwiska” to powieści opisujące 

losy chłopskich rodzin, mieszkających 
w położonej nad Huczwą zamojskiej 

wsi. Inspirowane są prawdziwymi 
historiami – opowieściami, których 

słuchałam jako dziecko. Ale nie tylko, 
to też efekt wieloletnich przygotowań 
– rozmów z ludźmi, czytania tekstów 

źródłowych, odwiedzin w muzeach 
i skansenach. Wszystko to po to, by 

czytelnik mógł zamknąć oczy i zobaczyć 
wieś i jej mieszkańców, takimi, jacy byli 

przed stuleciem.

Jeśli tęsknicie za dawną wsią, albo jeśli 
jesteście jej ciekawi, jeśli chcecie zoba-
czyć, jak wielka historia wpływała na 
losy ludzi, zapraszam do świata mojej 

wiejskiej sagi.

Kasia Bulicz-Kasprzak

REKLAMA

Ile kosztuje lot z papieżem? Dlaczego na pokładzie papieskiego 
samolotu zawsze musi być odpowiedni zapas makaronu i parme-
zanu? Kto pilnuje papieskiego paszportu? Gdzie buddyści gorąco 
oklaskiwali papieża? Dlaczego pewna zbyt pochopnie wysłana do 
Europy Matka Boża musiała szybko zmienić w Rzymie samolot? 
Czy na pokładzie papieskiego samolotu jest łóżko? I jak wygląda 
praca reporterki w mieście, do którego przyjeżdża papież i w któ-
rym właśnie trzęsie się ziemia?
Magdalena Wolińska-Riedi przez ponad 15 lat mieszkała w Waty-
kanie. Nierzadko odgłos startującego helikoptera z papieżem na 
pokładzie budził jej maleńkie dzieci, a w czasie porannego space-
ru z córkami zdarzało jej się spotkać Ojca Świętego wyruszającego 
na pielgrzymkę. Jako reporterka polskich mediów do dziś stale to-
warzyszy mu w takich podróżach. Dzięki swoim przyjaźniom z pra-
cownikami watykańskiej administracji poznała zaplecze i tajniki 
przygotowań do podróży apostolskich oraz z pierwszej ręki usły-
szała niesamowite, nigdy wcześniej nie opowiedziane historie. 
Teraz, zbierając wszystkie te doświadczenia, zdradza nam kulisy 
papieskich pielgrzymek po świecie.

„Z Watykanu 
w świat. 

Tajemnice 
papieskich 
podróży”

Magdalena Wolińska-Riedi, autorki książek  „Kobieta 
w Watykanie” oraz  „Zdarzyło się w Watykanie”, 
powraca z nową, zamykającą bestsellerową serię, 

opowieścią zza Spiżowej Bramy

Zapraszamy do kontaktu i współpracy:

Joanna Wojtaszewska (Sopran) 793 692 323
Kamil Roch Karolczuk (Tenor) 787 789 609

Zaśpiewamy na Państwa 
wydarzeniu!

Najgorętsza Para Operetkowa
Kameraliści Operetkowi

Tancerze 
Od kameralnych koncertów

po wystawne gale

KULTURA . WyTNIJ. NIE PRZEGAP
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04/11/2021 godz. 17.00 i 20.00 GORZÓW WIeLKOPOLSKI, Filharmonia Gorzowska, 
ul. Dziewięciu Muz 10
05/11/2021 godz. 18.00  LUBLIN, Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1
06/11/2021 godz. 19.00 RaDOM Radomska Orkiestra Kameralna, ul. Żeromskiego 53
07/11/2021 godz. 19.00 WROcŁaW Impart, ul. Mazowiecka 17
09/11/2021 godz. 19.00 ŁÓDŹ Teatr Muzyczny, ul. Północna 47/51
10/11/2021 godz. 19.00 RZeSZÓW Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego,  
ul. Fryderyka Chopina 30
11/11/2021 godz. 19.00 OSTRÓW WIeLKOPOLSKI Hala Arena Ostrów, ul. Andrzeja Kowalczyka 1
12/11/2021 godz. 19.00 PLeSZeW Hala Sportowa, ul. Bolesława Krzywoustego 4
13/11/2021 godz. 19.00 KOSZaLIN Filharmonia Koszalińska,  ul. Piastowska 2
14/11/2021 godz. 19.00 TORUŃ Aula UMK, Jurija Gagarina 11
15/11/2021 godz. 19.00 KaLISZ Aula UAM im. prof. Jerzego Rubińskiego, ul. Nowy Świat 28-30
16/11/2021 godz. 19.00 OLSZTYN Filharmonia Warmińsko-Mazurska,  ul. Głowackiego 1
17/11/2021 godz. 19.00 BIaŁYSTOK Opera i Filharmonia Podlaska , ul. Odeska 1
18/11/2021 godz. 19.00 GDaŃSK Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1
19/11/2021 godz. 18.00 KONIN Aula PWSZ, Ks. Jerzego Popiełuszki 4
20/11/2021 godz. 18.00 GNIeZNO Hala im. Mieczysława Łopatki, ul. Sportowa 3
21/11/2021 godz. 16.00 WaRSZaWa Teatr Palladium, ul. Złota 9
22/11/2021 godz. 19.00 SKIeRNIeWIce Kino Polonez, ul. Wita Stwosza 2/4
23/11/2021 godz. 19.00 SZcZecIN Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, ul. Małopolska 48 
24/11/2021 godz. 19.00 PIŁa Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji, plac Staszica 1
25/11/2021 godz. 19.00 RYBNIK Teatr Ziemi Rybnickiej, Plac Teatralny 1
26/11/2021 godz. 19.00 BIeLSKO BIaŁa Bielskie Centrum Kultury, ul. Juliusza Słowackiego 27
27/11/2021 godz. 16.00 KIeLce Sala Koncertowa Filharmonii Świętokrzyskiej, ul. Żeromskiego 12
28/11/2021 godz. 19.00 cZĘSTOcHOWa Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
29/11/2021 godz. 19.00 POZNaŃ Aula UAM, ul. Wieniawskiego 1
30/11/2021 godz. 19.00 cIeSZYN Teatr im. Adama Mickiewicza, Plac Teatralny 1
01/12/2021 godz. 19.00 RaDOM Radomska Orkiestra Kameralna, ul. Żeromskiego 53
02/12/2021 godz. 19.00 PUŁaWY Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika, ul. Wojska Polskiego 4
03/12/2021 godz. 19.00 KaTOWIce Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury  
im. Krystyny Bochenek, pl. Sejmu Śląskiego 2
04/12/2021 godz. 19.00 PŁOcK Teatr Dramatyczny, ul. Nowy Rynek 11
05/12/2021 godz. 19.00 SUWaŁKI ARENA ul. Zarzecze 26

10 Tenorów

 www.agencjabrussa.pl
tel. (+48) 61 424 28 24   tel. kom. (+48) 665 277 377  

Trasa koncertowa 10 utalentowanych wokalistów gwarantuje pasję 
i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa wokalna zaśpiewa 
dosłownie wszystko - od najlepszych piosenek romantyczny pop, ballad 
rockowych po utwory ludowe aż do arii operowej.
Nic dziwnego - jest ich aż DZIESIĘCIU, więc i repertuar szeroki i możliwości 
znaczące. Ale to przecież nie jest cała prawda o 10 Tenorach z Polski, 
Ukrainy i Gruzji - ważnym elementem jest perfekcja z jaką wykonują 
muzykę, oraz skala talentu który posiadają.
Jakie są rezultaty tego spotkania? Oceńcie Państwo sami…

przynoszą miłość do Polski w 2021 r.
Po długiej przerwie ruszamy dalej!

Pierwszy tom nowej serii 
Renaty Czarneckiej

Miłość i nienawiść, 

lojalność i zdrada 

służą jednemu – 

władzy, a kobiety 

wychodzą z cienia 

mężczyzn, by grać 

główne role.

REKLAMA

KULTURA . WyTNIJ. NIE PRZEGAP


